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1.Introducció 

La diagnosi municipal constitueix el segon volum de l’Agenda 21 i correspon a la fase de diagnosi 
estratègica municipal. En aquest cas i, a diferència de la memòria descriptiva, es tracta d’un 
document específic per a cadascun dels municipis integrants de la present Agenda 21. 

Partint de la memòria descriptiva, on es fa una anàlisi de la realitat municipal per a cada un dels 
aspectes o vectors tractats, aquest document constitueix la valoració de totes les dades 
compilades, que serveix de referent per a l’elaboració del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat 
(PALS). D’aquesta manera, a diferència de la memòria descriptiva, la diagnosi municipal no és un 
exercici descriptiu sinó interpretatiu. 

Aquesta interpretació de la realitat municipal i territorial s’ha realitzat en el marc del 
desenvolupament sostenible, els principis bàsics del qual són: 

 Afavorir la integració i igualtat de les persones. 

 Adequar el desenvolupament humà amb el respecte del territori. 

 Apostar per un planejament urbanístic ben dissenyat i amb un ús racional del sòl. 

 Garantir una mobilitat i accessibilitat als serveis bàsics a totes les persones. 

 Potenciar una economia forta i diversificada. 

 Promoure la utilització dels recursos de manera racional i eficient. 

 Prestar una bona gestió municipal. 

 Promoure comportaments i estils de vida coherents amb la realitat integral del municipi. 

 Enfortir el teixit cultural. 

 Fomentar la participació dels ciutadans i ciutadanes en la presa de decisions municipals. 

La diagnosi municipal avalua els diferents aspectes estudiats: ambientals, territorials, econòmics, 
socials i culturals, detectant aquells aspectes a millorar (que denominarem punts febles), així com 
les oportunitats (punts forts) del municipi a potenciar. 

Aquest document s’estructura en 3 grans blocs referents als aspectes de sostenibilitat ambiental, 
econòmica i sociocultural, estudiats en la memòria descriptiva i que al mateix temps es concreten 
en els diferents apartats temàtics: territori, aigua, residus, educació, població, cultura,... 

No obstant això, dins de cada bloc, la diagnosi segueix una estructura particular que es concreta de 
la següent manera: 

 una definició dels principals objectius i criteris de sostenibilitat a assolir,  

 un emmarcament supralocal en el que es realitza una diagnosi territorial; i finalment,  
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 una diagnosi municipal, de la que resulten els punts febles i els punts forts, dels que se’n 
derivaran, posteriorment, les propostes d’actuació que esdevindran en el punt de partida per 
prendre acció cap a la sostenibilitat. 
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2.1. Aspectes generals i entorn físic 

2.1.1. Objectius i criteris de sostenibilitat 

Les interaccions que exerceix l’activitat humana sobre el medi físic són diverses i tenen relació 
directa amb l’ordenació del territori. Aquestes incidències, especialment a l’àmbit d’estudi 
afecten fonamentalment al medi hidròlogic, relacionades amb la qualitat i quantitat dels 
recursos hídrics; i al medi agroforestal, amb la pèrdua de sòl agrícola i forestal -motivat 
especialment per l’abandonament dels conreus i les explotacions forestals- i per la pressió 
urbanística. 

Amb la finalitat d’avaluar si la gestió dels recursos hídrics i del sòl en l’àmbit d’estudi és 
l’adequada per un model territorial de desenvolupament sostenible i, per tal de garantir la 
protecció del patrimoni natural, s’estableixen els següents objectius principals: 

- Preservar els espais naturals (agrícola, forestal, fluvial,...) 

- Protegir les capçaleres fluvials i la delimitació i protecció dels aqüífers per garantir la 
quantitat i la qualitat de l’aigua. 

- Regular i gestionar les activitats extractives ja siguin en l’àmbit fluvial com de muntanya 
i minimitzar el seu impacte sobre el territori. 

A nivell català, la normativa en matèria d’aigües i activitats extractives és la que es detalla a 
continuació: 

 Decret 328/1988, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció addicionals 
en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. 

 Decret 328/, de 21 d’octubre, de designació de zones vulnerables en relació a la 
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

 Decret 119/2001, de 2 de maig, pel qual s'aproven mesures ambientals de prevenció i 
correcció de la contaminació de les aigües per nitrats. 

 Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en 
relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

 Llei 12/1981 de 24 de desembre, relativa a les normes addicionals de protecció dels 
espais d’especial d’interès natural afectats per activitats extractives. 

 Decret 343/1983 de 15 de juliol, sobre les normes de protecció del medi ambient 
d’aplicació a les activitats extractives. 

 Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental. 
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 Decret Legislatiu14/1994, de 26 de juliol, pel qual s’adequa la llei 12/1981, de 24 de 
desembre, per la qual s’estableixen normes addicionals de protecció dels espais 
d’especial interès natural afectats per activitats extractives. 

 Ordre de 6 de juny de 1998, de desplegament parcial del Decret 343/1983. 

 

2.1.2. Diagnosi estratègica 

Mapa de referència 
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a) Àmbit territorial 

L’ordenació del territori i les interaccions entre l’activitat antròpica i l’entorn natural són la via 
per aconseguir millores en la qualitat de l’entorn i en les condicions de vida de la població dins 
un model territorial de desenvolupament sostenible. Per aquest motiu, una bona organització i 
regulació de l’entorn permetrà una gestió responsable dels recursos naturals, un ús racional del 
sòl, un desenvolupament econòmic equilibrat i, en definitiva, la millora de la qualitat de vida de 
les persones i del medi ambient. 

En aquest sentit l’entorn natural de l’àmbit d’estudi es caracteritza per: 

 

Un territori amb una baixa densitat de població i amb una superfície que representa el 10% 
de la comarca 

Els municipis la present Agenda 21 ocupen una superfície total de 136,90 km2 i tenen censada 
una població total de 4.472 habitants (Padró 2009). Per tant, la densitat de població és de 32,67 
hab/Km2, molt per sota de la mitjana comarcal (99,70 hab/Km2). 

 

Bona cobertura d’estacions meteorològiques a l’àmbit supramunicipal 

Dels 6 municipis que conformen la present Agenda 21, 3 disposen d’una estació meteorològica i 2 
de pluviòmetres. Aquest fet permet fer caracteritzacions climàtiques més o menys detallades 
alhora que fa possible realitzar estudis de recerca que ajudin a conèixer millor el clima del 
territori. Les dades recollides pels observatoris poden ser la base per a la elaboració d’estudis 
relatius al canvi climàtic, la disponibilitat de l’aigua, a estudis agronòmics o, fins i tot, per 
ajudar a entendre fenòmens meteorològics adversos i conèixer les seves conseqüències 
(inundacions, gelades, ventades...). 

 

Efectes evidents del canvi climàtic 

En els darrers 22 anys la temperatura mitjana anual ha anat en augment, mentre que es fa 
palesa una tendència decreixent del ritme mitjà de la precipitació anual, com a efectes del 
canvi climàtic, i complint així amb les prediccions dels models d’escalfament global. 

Pel que fa al règim pluviomètric estacional s’observa la successió d’estius molt secs al llarg dels 
darrers 10 anys, mentre que l’estació més plujosa habitualment, la tardor, ha perdut pes en 
detriment de l’hivern. 

En relació a les temperatures, els estius tendeixen a ser més càlids i, concretament, en els 10 
darrers anys, fins a 7 vegades l’estiu d’aquest entorn de la comarca de l’Alt Empordà ha superat 
el valor mitjà del període 1986-2008. Tanmateix s’observa com l’època càlida tendeix a allargar-
se fins més enllà de l’estiu (abril-maig i setembre-octubre). Amb tot, tant a la primavera com a 
la tardor i a l’hivern, s’extrema la variabilitat anual en les temperatures, és a dir, s’alternen 
anys amb valors notablement per sobre la mitjana (tardor 2006 o hivern 2007) i anys per sota 
(hivern 2006 i tardor 2008). 
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Els sòls desenvolupats sobre roques no consolidades de les planes al·luvials concentren un 
major interès agronòmic 

La informació sobre el sòl de la zona és minsa i molt genèrica, de manera que s’està a l’espera 
de la realització del mapa de sòls de Catalunya, el qual permetrà acotar millor quines són les 
zones de major interès agronòmic i productiu del territori català. En aquest sentit, els sòls 
desenvolupats a les planes al·luvials de la Muga, el Manol i Rec Madral concentren un major 
interès edàfic i agronòmic; mentre que els denominats sòls de muntanya, localitzats en àrees de 
pendent on s’hi desenvolupa la massa forestal de més entitat, són d‘interès per al seu 
aprofitament i explotació forestal. 

 

Bona qualitat de les aigües superficials de la Muga al seu pas per Peralada 

La determinació de la qualitat físicoquímica de les aigües superficials es realitza a través de 
l’índex ISQA, a partir de 2 indicadors: l’amoni i els fosfats. Així, doncs, els resultats obtinguts a 
les diferents estacions existents properes a l’àmbit d’estudi (Figueres, Peralada i Castelló 
d’Empúries) posen de manifest que la qualitat de l’aigua superficial a la conca de la Muga és 
entre molt bona i bona al seu pas per Peralada, però esdevé dolenta a la part baixa de la conca.  

Pel que fa a la qualitat biològica de les aigües superficials s’utilitza l’índex BMWPC, basat en la 
composició de macroinvertebrats bentònics en les aigües. La major part dels tributaris estudiats 
presenten un qualitat biològica entre bona i molt bona des de la capçalera fins a la confluència 
del Llobregat i aigües avall del Manol. A l’alçada de Castelló d’Empúries la qualitat de la Muga 
descendeix notòriament fins assolir una qualitat mediocre. 

 

Existència d’aqüífers protegits  

A l’àmbit d’estudi els nuclis de Peralada, Marzà i Vilajuïga es troben afectats, parcialment, pel 
Decret 328/1988 d’11 d’octubre, d’aqüífers protegits. 

 

Elevada vulnerabilitat de la massa d’aigua Empordà 

La vulnerabilitat dels aqüífers que composen la massa Empordà –i en la que es troben inclosos els 
municipis de l’Agenda 21- es considera alta, atès que els materials detrítics i al·luvials que 
configuren la massa d’aigua presenten una elevada permeabilitat envers una determinada acció 
antròpica. Segons els estudis elaborats per l’Agencia Catalana de l’Aigua en el marc de la 
Directiva Marc de l’Aigua, s’han definit com a principals pressions i impactes sobre aquesta 
massa: l’abocament de dejeccions ramaderes, la modificació de lleres i els abocaments de les 
depuradores. 
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Hi ha zones designades vulnerables a la contaminació per nitrats 

El terme municipal de Peralada està afectat en la seva totalitat pel Decret 476/2004, de 21 
d’octubre, de designació de zones vulnerables a la contaminació per nitrats. 

 

Presència d’activitats extractives en el territori 

Un altre tipus de pressió que s’exerceix sobre el medi natural són les explotacions extractives 
que originen un fort impacte acústic i visual sobre el paisatge. 

A l’àmbit d’estudi hi ha 2 explotacions extractives: una a Peralada i l’altra a Vilajuïga, que 
afecten una superfície total de 21,80 ha i que principalment exploten argila i granit. 

La regulació d’aquest tipus d’activitats és molt important perquè permet establir una sèrie de 
condicions per garantir la protecció del medi i del paisatge. En aquest sentit, cap municipi de 
l’àmbit d’estudi disposa de Pla Especial regulador o d’ordenança municipal de les activitats 
extractives. 

 

Presència d’una activitat d’explotació d’aigües minerals  

A l’àmbit d’estudi es localitza la deu i la planta embotelladora d’Aigües de Vilajuïga. Es tracta 
d’una aigua carbònica bicarbonatada sòdica de baixa mineralització que es va declarar minero-
medicinal i d’utilitat pública al juliol del 1904.  

 

Un baix nombre de fonts naturals 

En l’àmbit d’estudi s’han pogut inventariar 24 fonts naturals, malgrat que no es descarta que 
n’existeixin més a tot el territori o, simplement, s’han perdut amb el temps. Bona part 
d’aquestes fonts es localitzen en propietat privada, motiu pel qual es desconeix la seva qualitat 
hídrica. 

 

b) Àmbit municipal 

 

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

 Vilamaniscle té un 79,7% de la superfície municipal protegida 

 Vilamaniscle disposa d’un pluviòmetre de la xarxa de control d’aigües de l’Agència Catalana 
de l’Aigua 

 Vilamaniscle no té cap aqüífer protegit ni està declarat zona vulnerable a la contaminació per 
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nitrats  

 No hi ha cap activitat extractiva en el municipi  

PUNTS FEBLES / AMENACES 
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2.2. Anàlisi del territori 

2.2.1. Objectius i criteris de sostenibilitat 

El model territorial i l’ocupació del sòl d’un àmbit determinat són dels principals paràmetres que 
determinen de forma molt marcada les línies que han de conduir en un major o menor grau a un 
model de desenvolupament sostenible. Per tal d’avaluar el model territorial dels diversos 
municipis de l’àmbit d’estudi, s’estableixen uns criteris i objectius de sostenibilitat, que caldrà 
incorporar en el Pla d’acció (PALS), i que es poden resumir tal com segueix: 

- Minimitzar el consum de sòl i racionalitzar el seu ús. 

- Fomentar les estructures urbanes compactes i plurifuncionals, per tal de tendir a un 
sistema urbà compacte enfront del sistema urbà dispers o difús, menys eficient. 

- Fomentar la rehabilitació, la millora, reestructuració i/o la renovació dels propis nuclis 
urbans, per aprofitar al màxim el teixit urbà existent i evitar expansions innecessàries. 

- Dotar als sistemes i teixits urbans, en la mesura que les característiques del nucli ho 
necessitin, de més d’una centralitat, per tal de millorar tant l’accessibilitat com la 
mobilitat interna i oferir diversos àmbits de servei compatibles amb la zonificació de la 
xarxa urbana. 

- Establir un model de planejament adequat a la potencialitat de creixement previst i a la 
capacitat d’acollida del territori en concret. En qualsevol cas, caldrà situar els sectors 
que preveuen absorbir el creixement i expansió del nucli en els espais amb un interès 
natural més baix. 

- Evitar l’aparició o la implementació de barreres físiques que impliquin una fragmentació 
del territori i una limitació en la mobilitat interna dins del teixit urbà; i en el cas que 
existeixin, establir mesures per tal de corregir-ho. 

- Dotar de figures de protecció del sòl no urbanitzable, per tal de conservar els valors 
ecològics, potenciar la connexió entre espais, i preservar els elements naturals 
emblemàtics al municipi, així com de la mateixa manera, els sòls agrícoles i forestals. 

- Dissenyar un model territorial tenint en compte els sistemes de comunicació i les xarxes 
internes per tal de potenciar una mobilitat sostenible, ja sigui en termes de reduir la 
mobilitat obligada com de potenciar una accessibilitat plena. 

Segons la Llei d’Urbanisme de Catalunya (Decret Legislatiu 1/2005) els planejaments municipals 
han de: 

1. Compactar i optimitzar el sòl urbà existent: És important que les noves àrees de 
creixement urbà vagin en detriment de l’expansió urbana de forma extensiva i afavoreixi 
un creixement urbà agrupat, és a dir, es tracta de propiciar un entorn urbà compacte i 
amb una bona diversitat d’usos. És important potenciar la renovació i rehabilitació 
d’àrees urbanes obsoletes i la dotació d’equipaments en el sòl urbà consolidat. Cal 
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adoptar densitats raonablement elevades que, sense caure en la congestió, permetin 
tipologies urbanes més eficients i fomentin una riquesa i diversitat més grans en les 
relacions socials i econòmiques. 

2. Cohesionar socialment i millorar les condicions de vida de la població: La previsió de 
nous creixements urbans i la millora dels existents, junt amb la millora dels equipaments 
i espais públics han de garantir assolir el llindar de qualitat de vida i fomentar la cohesió 
social enfront del risc de segregació social, davant la separació dels ciutadans sobre el 
territori en funció de la seva capacitat d’accés a l’habitatge o davant els perills de la 
formació de guetos. 

3. Cercar fórmules que permetin la flexibilitat i mixticitat dels usos del sòl: Potenciar, 
sempre que sigui compatible, la mixticitat i la barreja de sòl residencial, activitats 
econòmiques i equipaments i serveis, amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat dels 
ciutadans als serveis bàsics. 

4. Foment de la construcció sostenible a favor l’estalvi i l’ús eficient dels recursos 
naturals: Dotar les noves àrees urbanitzables amb els sistemes adients d’urbanització 
(xarxes separatives de clavegueram, soterrament de bona part dels serveis i 
infraestructures, dotació de xarxa de fibra òptica i de gas, l’enllumenat públic amb 
sistemes d’estalvi energètic o la utilització de sistemes ecològicament sostenibles). De 
manera complementària caldria disposar dels instruments normatius per tal d’afavorir la 
construcció sostenible, així com l’ús d’energies alternatives,..., pels habitatges, tant de 
nova promoció com en la remodelació dels existents. 

5. Prevenció de riscos naturals i tecnològics: Considerar les àrees de risc en l’assignació 
dels usos del sòl (zones inundables, inestables, amb risc d’incendi,...) i regular de forma 
acurada la implantació d’activitats de risc. 

6. Reducció i valorització dels residus: Fomentar la reutilització i reduir l’abocament de 
residus mitjançant la promoció de la deixalleria i els sistemes de recollida selectiva. 
Contemplar les millors alternatives d’ubicació dels contenidors de recollida selectiva 
(àrees de vorera i àrees d’aportació) considerant el soterrament de contenidors i la 
informatització de la recollida. 

7. Prevenció i correcció de totes les formes de contaminació: Establir, o proposar, 
normatives encaminades a reduir la contaminació produïda per les activitats, siguin 
industrials i del sector terciari, com també i especialment de les activitats ramaderes. 

8. Preservar la qualitat del paisatge: Afavorir l’evolució harmònica del paisatge d’acord 
amb els conceptes d’utilització racional del territori, de desenvolupament urbanístic 
sostenible i de funcionalitat dels ecosistemes (principi establert a la Llei 8/2005, de 8 de 
juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge). 

El model territorial a escala municipal es troba determinat per altres planejaments directors a 
nivell supramunicipal, que estableixen les directrius bàsiques que cal seguir a l’hora de dissenyar 
un planejament urbanístic general i derivat. Aquests planejaments superiors a l’àmbit són: 
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 Pla Territorial General de Catalunya (PTGC), aprovat per la Llei 1/95. 

 Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, pendent d’aprovació. 

 Pla director territorial de l’Empordà, aprovat per l’Acord GOV/130/2006. 

 Pla director urbanístic del sistema urbà de Figueres (PDUSUF), aprovació inicial del 19/09/2008. 

 Pla director urbanístic del sòl no urbanitzat de la serra de Rodes i entorns, aprovat el 15/11/2006. 

 Pla d’Espais d’Interès Natural, aprovat mitjançant el Decret 328/1992. 

 Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya 2006-2026. 

 

 

2.2.2. Diagnosi estratègica 
 
Superfície de sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable d’acord amb el planejament general de 
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Evolució dels usos del sòl als municipis de l’Agenda 21 (en %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Àmbit territorial 
 

Canvis significatius en els usos del sòl durant els últims anys, tot i la predominança de 
bosquines i prats, de conreus herbacis i de vinya 

L’evolució dels usos del sòl en el període 1987-2002 posa de manifest com s’han anat consolidant 
els nuclis urbans i les zones industrials. També s’ha donat un procés d’artifialització del sòl amb 
l’increment de la superfície destinada a infraestructures viàries. No obstant, el total de sòl 
ocupat per usos urbans i infraestructures viàries continua essent reduït, entorn del 3% del 
territori. 

En contraposició, la major extensió és ocupada per bosquines i prats –que  representen el 36% 
del sòl de l’àmbit d’estudi (any 2002) –, dominades principalment per matollars (estepars i 
brolles), i en menor superfície, llistonars (prats secs de Brachypodium retusum) i pradells 
terofític, matollars de tomaní (Lavandula stoechas), i bruguerars dominats per bruc boal (Erica 
arborea). 

Segueixen en representativitat els conreus herbacis extensius de secà, els conreus herbacis 
intensius (sobretot de cereals i farratges) i els de regadiu, que representen també un 36% de la 
superfície de l’àmbit d’estudi (any 2002). Destaquen sobretot les extensions de vinyes i olivera 
a Garriguella, al nord de Peralada, a Vilajuïga i al sud de Rabós, que suposen un 13% de la 
superfície de l’àmbit d’estudi.  

Tanmateix, també hi són importants les àrees de regadiu que es beneficien dels canals de reg de 
la riba esquerra de la Muga.  

En aquest sentit, els conreus de regadiu han anat guanyant superfície des de la construcció de 
l’embassament de Boadella (1964), que ha regulat el cabal circulant de la Muga permetent 
disposar d’aigua de reg en les estacions en què no era disponible. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

Aigua continental i vegetació de zones humides Usos urbans i infraestructures

Conreus Vinya

Bosquines i prats Bosc d'escleròfil·les

Bosc de caducifolis Bosc d'aciculifolis

Sòl amb vegetació escassa o nul·la Zones cremades

1987 

1997 

2002 



 

2.Aspectes de sostenibilitat ambiental i d’ordenació del territori 13 
Agenda 21 dels municipis de Peralada, Pedret i Marzà, Vilajuïga, Garriguella, Vilamaniscle i Rabós d’Empordà 

Els boscos, que suposen tant sols un 3,19% de la superfície de l’àmbit (any 2002) són 
majoritàriament d’esclerofil·les, principalment de suredes (Quercus suber) i, en menor 
representativitat, d’alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) i garriga (Quercus coccifera). A 
les zones de més latitud els boscos dominants són els caducifolis, corresponents majoritàriament 
a les rouredes de martinenc (Quercus sp.). En canvi, en les zones més planeres els boscos 
predominants són aquells formats per pinedes, principalment de pi blanc (boscos aciculifolis), 
que han anat substituint les vinyes i la resta de conreus de secà. 

Altrament, si s’analitzen els municipis del sud del territori, Peralada i Pedret i Marzà, la situació 
és molt diferent a la resta atès, principalment, a la topografia. Aquests municipis es diferencien 
per trobar-se en terrenys pràcticament plans. Aquest fet ha propiciat que l’ús del sòl majoritari 
siguin els conreus, sobretot de regadiu. En la resta de municipis, els conreus s’estenen a les 
planes de l’entorn dels nuclis urbans i propers als cursos fluvials. 

En general a tots els municipis de la present Agenda 21 s’observa un increment de la superfície 
de sòl amb vegetació escassa o nul·la i un increment de la superfície de bosc de caducifolis 
(plantacions de planifolis en la seva majoria) en detriment de la vegetació de zones humides, 
que han retrocedit a causa de la canalització dels rius i la intensificació dels conreus. 

La superfície de vinya ha augmentat en detriment de la superfície de bosquines i prats. 

La superfície de conreus herbacis de regadiu i d’aigua continental dels municipis de Peralada i de 
Pedret i Marzà ha seguit un progressió creixent des de la construcció de l’embassament de 
Boadella. 

 

El 48% de la superfície de l’àmbit de l’Agenda 21 està protegida pel seu interès natural  i el 
20% per figures de protecció especial  

Els espais del Pla d’Espais d’Ineterès Natural (PEIN) aprovats segons el Decret 328/1992 de 14 
de desembre, de l’àmbit són:  

 PEIN del Massís de l’Albera. El Pla especial de delimitació del Massís de l’Albera, Massís 
de les Salines, Penya-segats de la Muga es va aprovar definitivament el 09/10/2001 i es 
va publicar al DOGC 3504 al 31/10/2001. Municipis inclosos: Garriguella, Peralada, Rabós 
d’Empordà, Vilajuïga, i Vilamaniscle. 

 PEIN del Cap de Creus. El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del 
Cap de Creus es va aprovar definitivament el 20/06/2006 i es va publicar al DOGC 4629 
al 07/08/2006. Municipis inclosos: Vilajuïga. 

 PEIN dels Aiguamolls de l’Empordà. El Pla especial de protecció del medi natural i del 
paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà està en procés d’aprovació inicial. Municipis 
inclosos: Pedret i Marzà, i Peralada. 

Els espais inclosos en la Xarxa Natura 2000 (Directiva 92/43/CEE) a l’àmbit d’estudi són els 
següents: 



14 Document 2. Diagnosi 
Agenda 21 dels municipis de Peralada, Pedret i Marzà, Vilajuïga, Garriguella, Vilamaniscle i Rabós d’Empordà 

 L’Albera (espai de muntanya interior), coincideix amb l’espai PEIN del Massís de 
l’Albera. Municipis inclosos: Garriguella, Peralada, Rabós d’Empordà, Vilajuïga, 
Vilamaniscle. 

 Cap de Creus (espai de muntanya litoral), coincideix amb l’espai PEIN Cap de Creus. 
Municipis inclosos: Vilajuïga. 

 Aiguamolls de l’Alt Empordà (espai d’aiguamolls litorals), bona part del límit coincideix 
amb l’espai PEIN dels Aiguamolls de l’Empordà. Municipis inclosos: Pedret i Marzà, i 
Peralada. 

 Riu Llobregat d’Empordà (espai d’aigües continentals), no coincideix amb espai PEIN. 
Municipis inclosos: Peralada. 

 

Pel que fa Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE) a l’àmbit de l’Agenda 21 s’hi troben: 

 El Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Municipis inclosos: Pedret i Marzà, i 
Peralada. 

 Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera. Que inclou la Reserva Natural Parcial de 
la Vall de Sant Quirze i la Reserva Natural Parcial de Sant Quirze. Municipis inclosos: 
Rabós d’Empordà. 

 Parc Natural de Cap de Creus. Inclou el Paratge Natural d’Interès Nacional de la Serra 
de Rodes. Municipis inclosos: Vilajuïga. 

 

El planejament territorial i urbanístic directriu estableix estratègies per als espais oberts, els 
assentaments i les infraestructures 

El Pla Director Territorial de l’Empordà (2006) defineix una xarxa d’espais naturals, identifica 
els terrenys amb valors agrícoles i defineix estratègies comunes per als espais oberts que han de 
ser una eina útil per a la planificació i la gestió dels espais lliures a nivell comarcal i local. En 
relació amb els assentaments, estableix les estratègies a assolir en conjunt i estableix 
estratègies de creixement concretes per a cada nucli i àrea urbana, configurant un marc de 
creixement urbà que caldrà ser adaptat als planejaments generals dels municipis: 

- Qualifica el camp de golf de Peralada i el sòl industrial al N del nucli de Marzà com a Àmbit a 
extingir o reduir.  

- Els nuclis de Rabós d’Empordà, de Marzà i de Vilanova de la Muga com Àmbits de creixement 
de reequilibri. Els quals s’estableixen en aquelles àrees i nuclis urbans de poca extensió, 
condicions de limitada connectivitat i/o poca disponibilitat de sòl amb aptitud per a ésser 
urbanitzat, on el creixement ha d’adequar-se a les dinàmiques demogràfiques i econòmiques 
del municipi.  

- Els nuclis de Garriguella de Dalt, Vilajuïga, i Peralada com a Àmbits de creixement moderat. 
El qual es defineix en aquells nuclis o àrees de mitjana o petita dimensió urbana que, sense 
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l’objectiu d’augmentar el seu pes relatiu en el territori, per les seves condicions de sòl i de 
connectivitat poden tenir un creixement proporcionat a la seva realitat física com a àrees 
urbanes. A les àrees que tinguin assignada aquesta estratègia, els Plans d’Ordenació 
Urbanística Municipal podran fer propostes d’extensió de l’àrea urbana existent que de forma 
orientativa permetran creixements de fins el 30% de l’àrea urbana existent. 

- Els nuclis de Vilamaniscle, Garriguella de Baix i Pedret com a Àmbit de millora i compleció. El 
qual s’entén en aquells nuclis i àrees urbanes que per la seva petita dimensió no tenen 
capacitat per a estructurar extensions urbanes o que no disposen de sòl físicament apte per a 
la urbanització o que tenen un baix nivell d’accessibilitat. L’objectiu d’aquesta estratègia és 
la recuperació i millora d’aquests nuclis com a patrimoni urbanístic, mitjançant el foment de 
la residència associada a les activitats rurals, a les activitats professionals desconcentrades, i 
a la segona residència de reutilització, i també als serveis turístics de qualitat i petita escala. 

- El nucli de Delfià com a Àmbit de manteniment del caràcter rural. Que recull les entitats 
formades per agrupacions d’edificacions rurals que mantenen una clara separació entre elles i 
estableix que caldrà que es mantingui la configuració dispersa de l’assentament i s’eviti una 
compactació contradictòria amb el seu caràcter estrictament rural. 

- Limita el creixement urbà a la banda S de la carretera C-252 de Garriguella i a la banda S de 
la GI-604 de Vilajuïga. 

- En relació al sistema d’infraestructures de mobilitat, el Pla preveu l’acondiciament de la N-
260 fins a l’encreuament amb la C-252, de la C-252, de la GI-603, i de la carretera de Rabós 
d’Empordà a Vilamaniscle; i de la xarxa ferroviària que passa per Marzà, Vilajuïga i Peralada. 

- En referència al Sistema d’espais oberts el Pla qualifica bona part dels termes de Garriguella, 
Vilajuïga i Peralada com a sòl d’alt valor agrícola i sòl d’alt valor agrícola i connector, i els 
entorns del riu Llobregat, del rec Madral i de la riera de Garriguella i els seus efluents com a 
sòl amb valor natural de connexió. 

El Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Figueres (aprovat inicialment al 2008), 
d’aplicació Peralada i Vilanova de la Muga, concreta unes subcategories per al sòl de protecció 
especial definit al PDTE. Pel que fa a infraestructures, es preveu el desdoblament de la carretera 
N-260 per convertir-la en l’autovia A-26, i intervenir en la xarxa RENFE entre Vilamalla i 
Vilatenim, actuacions que també estan previstes al Pla d’infraestructures del transport de 
Catalunya (PITC). 

Finalment, el Pla Director Urbanístic del Sòl no Urbanitzat de la Serra de Rodes i Entorns 
(2006) classifica el sector SDU-6 Golf de Garriguella com a sòl no urbanitzable de protecció 
especial i el sector SAU-1 de polígon industrial de Pedret i Marzà com sòl no urbanitzable de 
protecció territorial. 

 

Els planejaments generals de Garriguella i Pedret i Marzà són antics amb previsions de 
creixement excessives i escassa atenció als valors ambientals, mentre que Rabós d’Empordà 
encara no disposa de planejament general 

A excepció de Vilajuïga, Peralada i Vilamaniscle, que disposen de POUM (anys 2006, 2007 i 2008, 
respectivament), la resta de municipis encara no compten amb un planejament actualitzat a 
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les condicions actuals i adequat a la nova Llei d’urbanisme de Catalunya (Decret legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme). 

En aquest sentit, Garriguella regula el planejament mitjançant un Text refós de les Normes 
Subsidiàries (any 2005) i Pedret i Marzà amb Normes Subsidiàries de tipus B (any 1992). 

Aquests planejaments sovint es troben desfasats per la previsions de creixement que efectua, de 
grans dimensions, i el seu poc desenvolupament real. La mateixa antiguitat dels planejaments 
implica una escassa atenció als aspectes de sostenibilitat ambiental i la manca d’avaluació 
ambiental dels mateixos, que actualment és obligatòria. 

Altrament, el municipi de Rabós d’Empordà encara no disposa de planejament general, tot i que 
la Direcció General d’Urbanisme està redactant unes normes bàsiques de planejament per aquest 
municipi. 

La redacció de Plans d’ordenació municipal que s’ajustin a la situació actual dels municipis de 
l’Agenda 21 ha de fer-se en consonància amb les directrius establertes pel Pla Director 
Territorial de l’Empordà (2006) i pel Pla Director Urbanístic del Sòl No Urbanitzat de la Serra de 
Rodes i entorns (2006). 

Per altra banda, la Carta del paisatge de l’Alt Empordà (recentment aprovada) i el Catàleg del 
paisatge de les comarques gironines (en tràmit) impliquen nous criteris de protecció i gestió del 
paisatge que convé que s’integrin en els planejaments generals i els derivats. En aquest sentit, 
s’ha recollit en els fòrums de participació ciutadana, la necessitat d’actualitzar els planejaments 
municipals per tal que les construccions segueixin criteris homogenis i s’integrin en el paisatge, 
evitant casos com a Pedret i Marzà (al carrer del Mar) i a Rabós d’Empordà on, fins al moment, 
les noves construccions no han seguit cap criteri estètic ni d’integració amb l’entorn. 

Finalment, val a dir que la majoria d’aportacions dels fòrums de participació ciutadana 
coincidien en un model de creixement urbanístic als municipis de contenció i de millora i 
embelliment dels nuclis antics i els espais públics, atesa la importància creixent del sector 
turístic al territori. D’altra banda, també es coincidia en la necessitat d’oferir habitatges de 
protecció oficial per atraure i fixar gent jove als municipis, atenent l’envelliment de la població. 

 

El patrimoni cultural i arquitectònic existent és molt ampli, malgrat la mancança d’una 
catalogació dels mateixos a nivell local i comarcal 

Els municipis que conformen la present Agenda 21 compten amb un important patrimoni 
cultural (arquitectònic, arqueològic i paleontològic) que queda palès amb més de 68 elements 
inclosos en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Catalunya del Departament 
de Cultura i Mitjans de Comunicació. 

En aquest inventari, el Patrimoni cultural immoble de Catalunya està constituït, segons les 
categories de protecció, pels Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN), els Béns Culturals 
d’Interès Local (BCIL) i la resta de béns que malgrat no haver estat catalogats com a BCIN o BCIL 
reuneixen els valors descrits anteriorment. 
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En aquest sentit, són patrimoni BCIN: la Torre de la mala veïna (a Garriguella); el Castell de 
Marzà  i les muralles (a Pedret i Marzà); el Claustre de Sant Domènec, les restes de les Muralles, 
el Castell Palau de Peralada, el Castell de Vallgornera, el Mas de les Torres, i els murs medievals 
a Vilanova de la Muga (a Peralada), Sant Quirze de Colera (a Rabós d’Empordà), el Castell de 
Quermançó i el Castell de Miralles (a Vilajuïga), el Castell (a Vilamaniscle). 

A nivell de Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en major o menor mesura, i a nivell local, s’ha 
impulsat aquest patrimoni mitjançant la definició i senyalització d’itineraris i actuacions 
d’educació per al major coneixement d’aquest patrimoni. 

No obstant, només els municipis de Peralada, Vilamaniscle i Vilajuïga disposen de catàleg o 
precatàleg municipal de patrimoni. 

Tanmateix, convé la restauració i la recuperació d’aquest patrimoni, que en molts casos es troba 
en mal estat, tal com s’ha recollit de les aportacions dels fòrums de participació ciutadana. 

 

Importància del tractament dels espais de transició entre el límit urbà i l’entorn natural, que 
sovint s’esdevé bruscament 

El fet que la majoria dels municipis analitzats tinguin nuclis urbans de dimensions reduïdes i, per 
tant, el medi natural sigui fàcilment accessible des d’aquests nuclis, implica que les funcions 
ambientals i socials dels espais verds urbans es vegi reduïda en comparació amb la funció que 
aquests desenvolupen en àrees urbanes més extenses. En canvi, prenen més importància els 
espais de transició entre el sòl urbà i l’entorn natural, és a dir, un acurat disseny d’aquests 
espais implica reforçar el contacte entre els residents del nucli i l’espai natural. Aquests espais 
de transició es troben més o menys gestionats en funció de cada municipi. 

La transició entre els nuclis urbans i el sòl no urbanitzable, s’ha de tractar adequadament amb 
zones d’hortes, conreus i espais enjardinats, sobretot en els espais de transició amb els 
cursos fluvials principals com el Llobregat, l’Orlina, la Muga, la riera de Vilajuïga, la riera de 
Pedret –que a més té risc d’inundació important i recurrent pel nucli de Pedret-, etc. 

En aquest sentit, destaquen com a espais periurbans degradats les zones pròximes a la via del 
tren i a les estacions RENFE de Peralada i Vilajuïga. 

 

Desigual tractament dels espais públics urbans pel que al confort de la vialitat per als 
vianants (existència de barreres arquitectòniques per a persones amb mobilitat reduïda, 
voreres estretes o calçades úniques, mal estat del ferm, etc.) 

És observable una diferència qualitativa remarcable entre els vials dels nuclis històrics que han 
estat reurbanitzats en els últims anys, d’aquells que mantenen l’estructura de dècades anteriors. 
Les millores que s’han dut a terme en aquest aspecte en alguns dels municipis impliquen, sovint, 
la supressió de les minúscules voreres a favor de la implantació de calçades úniques que 
comporten un canvi de paradigma, tot situant al vianant i no a l’automòbil com a principal usuari 
de la vialitat interna d’aquest nuclis antics. Per tal d’evitar l’ocupació de la via pública per part 
dels vehicles és necessari regular l’aparcament i el trànsit, alhora que establint limitacions. 
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D’altra banda, en general, en les àrees urbanes més antigues es manté el cablejat aeri entre 
façanes, sobretot a Vilanova de la Muga, Pedret i Marzà, Vilajuïga, Garriguella, Vilamaniscle i 
Rabós d’Empordà. La seva substitució per cablejat soterrat és una actuació que permetrà 
millorar sensiblement la percepció del paisatge urbà d’aquestes àrees, tanmateix, en alguns 
carrers de Vilamaniscle ja s’està duent a terme aquest soterrament. 

La major part dels municipis de l’Agenda 21 compten només amb places dures i amb pocs espais 
de transició entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable. En general, es considera necessari un 
tractament més acurat dels espais periurbans. 

Tanmateix, tots els municipis disposen d’espais amb jocs infantils públics de qualitat i tenen 
engegats projectes per a l’adequació de Parcs i Itineraris de Salut (Dipsalut). 

S’ha detectat problemes d’incivisme pel que fa a les regulacions de trànsit. Sovint s’estaciona 
en zones no permeses, afectant als veïns i a la qualitat urbanística dels cascs antics. També es 
superen les velocitats permeses en els nuclis, fet que suposa un risc important per als vianants. 
Els municipis amb una major preocupació són Garriguella, Pedret i Marzà, Rabós d’Empordà i 
Vilamaniscle, tal com s’ha recollit en els fòrums de participació ciutadana. 

La majoria dels carrers dels nuclis antics de Garriguella, Pedret i Marzà, Vilanova de la Muga, 
Vilamaniscle, Vilajuïga i Rabós d’Empordà no compten amb voreres o si aquestes hi són no són 
aptes per a persones amb mobilitat reduïda. Altrament, els carrers estrets amb un sol nivell 
presenten un ferm irregular i aixecat perillós per a la vialitat. Tanmateix, cal remarcar que en 
les últimes actuacions urbanístiques s’estan arranjant els paviments i les voreres dels carrers o 
bé hi ha projectes executius en aquest sentit ja aprovats. 

D’altra banda, alguns equipaments municipals no estan adequats amb rampes i baranes per a 
persones amb mobilitat reduïda. 

Pel que fa a la disponibilitat de zones d’aparcament, tots els municipis disposen de suficients 
places d’aparcament públic per als residents i als visitants. 

Finalment, cal destacar el risc de caiguda de persones al rec paral·lel del carrer de Colliure de 
Rabós d’Empordà, per la manca d’una barana de seguretat. 

 

Una extensa xarxa de camins gestionada a diferents nivells per les administracions actuants 
al territori 

L’any 2004, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà va iniciar els treballs per tal d’elaborar un Pla 
de camins de l’Alt Empordà, tot redactant unes fitxes municipals amb la classificació de les 
diferents vies presents, diferenciant-ne els trams, valorant l’estat dels vials i identificant la 
titularitat, amplada mitjana i el tipus de ferm de les vies. Aquesta caracterització acurada de la 
xarxa de camins rurals no és consultable atès que encara es troba en procés d’elaboració. 

Tanmateix, cal destacar la gran quantitat d’iniciatives que han desenvolupat les administracions 
actuants al territori de la present Agenda 21 per tal de desenvolupar, donar a conèixer i 
conservar diferents itineraris pedestres i rutes cicloturístiques. En aquest sentit, han 
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desenvolupat un important paper el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la Diputació de Girona 
(DIPSALUT) i els mateixos ajuntaments. 

En concret, destaquen: 

 La xarxa de senders “itinerannia”, que enllaça les comarques de l’Alt Empordà, la 
Garrotxa i el Ripollès. 

 Les rutes cicloturístiques de l’eix cicloturístic Figueres–Roses i l’eix cicloturístic 
Peralada-Serra de l’Altrera. 

 El sender de gran recorregut GR11 – Sender dels Pirineus. 

 Camí natural de la Muga. 

 Itineraris per l’Albera amb 17 rutes. 

 Itinerari transfronterer de Monestirs que inclou Sant Quirze de Colera a Rabós 
d’Empordà. 

 El camí de Sant Jaume considerat “bé cultural” i “primer gran itinerari europeu”. Passa 
pels municipis de Vilajuïga, Pedret i Marzà i Peralada.  

 El Camí dels tres Parcs (Serra de l’Albera, Serra de Rodes i Cap de Creus). 

 Itineraris i Parcs de Salut (Dipsalut).  

 Senyalitzacions a nivell local, que faciliten l’accés a determinats indrets d’interès 
històric, patrimonial i natural.  

Per últim, destacar que la redacció d’un pla d’ordenació de camins a nivell supramunicipal 
comportaria ampliar la gestió dels camins existents al medi rural, establint les actuacions de 
manteniment necessàries i la regulació de l’accés. 

 

Inaguració del Centre d’Acollida Turística (CAT) a Vilajuïga que contribuirà a la dinamització 
econòmica i social dels municipis de l’Agenda 21 

El Centre d’Acollida Turística de Vilajuïga, ajudarà a donar a conèixer el territori i a dinamitzar 
el sector terciari en els municipis de l’Agenda 21, el qual tindrà com a temàtica principal, els 
camins de pelegrinatge a l’Edat Mitjana, aprofitant l’existència del Camí de Sant Jaume 
(declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO). 
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b) Àmbit municipal 

 

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

 El Pla Director Territorial de l’Empordà estableix el nucli de Vilamaniscle com a àmbit de 
millora i compleció (recuperació i millora com a patrimoni urbanístic). 

 Pel que fa els espais oberts, el Pla Director Territorial de l’Empordà qualifica bona part del 
terme de Vilamaniscle com a sòl d’alt valor agrícola i connector. 

 El municipi de Vilamaniscle disposa de POUM des de l’any 2008, el qual incorpora criteris de 
sostenibilitat ambiental i social en el planejament, donant compliment a plans urbanístics 
de rang superior i a Llei d’urbanisme 1/2005 desenvolupada pel Decret 305/2006. 

 Un 57% dels habitatges de Vilamaniscle són de segona residència, fet que el converteix en un 
poble dormitori. 

 El POUM de Vilamaniscle (2008) preveu la construcció de 116 habitatges, 33 dels quals es 
destinaran a protecció oficial. 

 Les necessitats d’habitatge social del municipi queden cobertes amb les previsions del POUM 
i, fins i tot, es consideren sobreestimades atesa la demanda actual i al creixement vegetatiu 
de la població de Vilamaniscle. 

 El POUM de Vilamaniscle fa una delimitació exhaustiva del sòl no urbanitzable a partir de 
criteris de sostenibilitat ambiental i paisatgística i hi restringeix els usos permesos per a la 
seva conservació i protecció. 

 El POUM de Vilamaniscle incorpora en la Normativa urbanística criteris de protecció del 
patrimoni (tant cultural, arquitectònic i arqueològic com natural) mitjançant un Precatàleg 
de béns a protegir. 

 Vilamaniscle ja té redactat el Pla Especial que identifica el Catàleg de masies i cases rurals, 
tanmateix encara no ha estat aprovat inicialment. 

 L’Ajuntament té previstes noves actuacions de pavimentació en els carrers on el ferm es 
troba en mal estat i la millora i embelliment del nucli (amb actuacions com la restauració 
del Castell i l’adequació de noves zones verdes municipals). 

 El municipi disposa d’espais públics amb jocs infantils i té engegat un projecte per a la 
propera adequació d’itineraris i parcs de salut (Dipsalut). 

 S’ha executat la primera fase del soterrament del cablejat aeri i està programada la segona 
fase dels treballs per al setembre. 

 Al municipi hi ha senyalitzacions de senders locals que faciliten l’accés a determinats indrets 
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d’interès històric, patrimonial i natural com el passeig fins al Mas Pòlit, el passeig fins a la 
Serra, la ruta fins al mirador del Suro Gros, etc. 

 El 80% de la superfície municipal de Vilamaniscle està protegida pel Pla d’Espais d’Interès 
Natural i/o per la Xarxa Natura 2000. Val a dir però, que el fet que la major part del terme 
estigui protegit pot suposar un perjudici per l’establiment d’activitats econòmiques que 
podrien dinamitzar el municipi. 

PUNTS FEBLES / AMENACES 

 El Pla d’Infraestructures  de Transport de Catalunya 2006-2026 no preveu el 
condicionament de cap via al municipi. 

 Dels 5 Plans de Millora Urbana (PMU) previstos en el POUM de Vilamaniscle encara no se 
n’ha desenvolupat cap.  

 Cal un tractament dels espais de transició entre el límit del sòl urbà i el medi natural, 
afavorint les zones d’horta, conreus i espais enjardinats. Tanmateix s’ha actuat al mirador 
del Suro Gros i al Mirador de l’Empordà. 

  Algunes vies urbanes presenten el ferm aixecat i en mal estat, hi ha carrers sense voreres o 
amb equipaments que obstaculitzen el pas i cal una adequació de les vies i dels equipaments 
per a les persones amb mobilitat reduïda. 

 Es detecten problemes d’incivisme en relació al trànsit. Sovint s’estaciona en zones no 
permeses, afectant els veïns i a la qualitat urbanística del casc antic. També es superen les 
velocitats permeses en el nucli. 
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2.3. Biodiversitat i paisatge 

2.3.1. Objectius i criteris de sostenibilitat 

En els últims anys l’augment del consum del sòl i, per tant, l’ocupació d’espai per a l’edificació, 
han implicat la pèrdua d’elements d’interès natural. Així mateix, les activitats humanes han 
comportat un impacte directe sobre el sistemes naturals que les sosté. 

Aquests fets han dut a la reflexió sobre la necessitat de conservació dels ecosistemes naturals 
que sostenen la vida. En aquest procés s’han incorporat els espais naturals i la seva conservació 
dins els objectius de molts municipis i han aparegut figures de protecció, tant a nivell local com 
regional, estatal, europeu o internacional. Cal remarcar, doncs, certs criteris per aconseguir 
aquests objectius i promoure l’ús sostenible dels recursos. Aquests criteris caldrà incorporar-los 
en els diferents instruments estratègics, de planificació i gestió de cada municipi, i es poden 
sintetitzar en: 

 Conèixer els elements naturals del municipi i els principals hàbitats. 

 Evitar la pèrdua de sòl amb valor agrícola o forestal. 

 Preservar els principals elements i espais naturals del municipi. 

 Protegir la funció estructuradora dels sistemes hídrics. 

 Realitzar la gestió correcta pel manteniment dels espais naturals en un estat de 
conservació favorable. 

 Estructurar el territori de manera que afavoreixi la connectivitat i la permeabilitat 
entre els diferents espais naturals. 

 Fomentar l’ús racional dels recursos naturals que afavoreixi un desenvolupament 
sostenible on no es comprometi la disponibilitat futura. 

 Evitar actuacions que provoquin una alteració del paisatge que porti a una reducció 
de la seva qualitat. 

La legislació actual en bona part recull i incorpora aquests principis. La principal normativa 
incident és: 

- La llei 12/1985, d’espais naturals, que és el marc general per a la protecció dels 
espais naturals a Catalunya. 

- Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès 
natural. 

- Llei 9/1995, de 27 de juliol de regulació de l’accés al medi natural. La desenvolupa 
el Decret 166/1998, de regulació d’accés motoritzat al medi natural. 
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- Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, 
científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge. 

- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. 

- Orden MAM/1498/2006, de 26 d’abril, por la que se incluyen en el Catálogo de 
Especies Amenazadas determinadas especies de flora y cambian de categoría algunas 
especies de aves incluidas en el mismo. 

- Llei 12/06 de mesures en matèria de medi ambient i modificació de les Lleis 3/1998 
i 22/2003, relatives a la protecció dels animals. 

Així mateix, a l’hora d’avaluar el compliment dels objectius i criteris de sostenibilitat, cal tenir 
present les directrius per a espais oberts que estableix el Pla Director Territorial de l’Empordà, 
que es reprodueixen a continuació: 

 Mantenir la qualitat dels rius i marges fluvials.  

 Protegir els espais agrícoles.  

 Elaborar plans tècnics de gestió i millora forestal. 

 Solucionar els conflictes de connectivitat.  

 Mesures específiques per a la conservació de les àrees amb especials valors geològics.  
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2.3.2. Diagnosi estratègica 
 

Espais PEIN i Xarxa Natura 2000 / Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llegenda 

S.P. 11% Percentatge de Superficie Protegida (PEIN o XN 2000) al 
municipi 

P.E. 01% Percentatge de Superficie Protegida per una figura de 
protecció especial (ENPE) al municipi 

S.P. 41% 

S.P. 11% 

S.P. 14% 

S.P. 55% 

S.P. 91% 

S.P. 80% 

P.E. 10% 

P.E. 14% 

P.E. 0% 

P.E. 34% 

P.E. 48% 

P.E. 0% 
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9%

35%

30%

18%

1%

1%

1%

2%

1%

1%

1%

Aigües corrents Boscos aciculifolis
Boscos caducifolis, planifolis Boscos d'esclerofil·les
Boscos i bosquines de ribera o de llocs molt humits Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis
Camps abandonats, ermots i àrees ruderals Ciutats, pobles i àrees industrials
Conreus herbacis Conreus llenyosos i plantacions d'arbredes
Matollars i formacions herbàcies de sòls salins o guixencs Parcs urbans i jardins
Prats acidòfils secs Prats basòfils secs de terra baixa i de la muntanya mitja
Prats de dall i pastures grasses Roques no litorals
Vores d'aigua i altres hàbitats inundats

Hàbitats de Catalunya (en %) i Hàbitats d’Interès Comunitari  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Àmbit territorial 
 

Les característiques del territori permeten que els municipis de l’Agenda 21 gaudeixin d’una 
diversitat ecològica i d’hàbitats important 

Les tipologies de sòls variats, la topografia, els afloraments geològics i les petites variacions 
climàtiques entre zones contribueixen a enriquir la vida natural a l’àmbit d’estudi.  

La comarca de l’Alt Empordà presenta una biodiversitat i una riquesa notable, determinada per 
la seva geografia. En un territori local com és el de l’àmbit d’estudi, hi conflueixen espais 
mediterranis de baixa muntanya, espais eurosiberians i d’alta muntanya subalpina. 

Les bosquines i els matollars mediterranis (35%) són els més extensos i són representats 
fonamentalment per matollars (estepars i brolles) silicícoles (84%) i per matollars de tomaní 
(14%). 
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Els conreus herbacis representats per conreus de cereals i farratges (en 58% de la superfície de 
conreus herbacis) i per conreus herbacis extensius de secà (en un 42%). 

Pel que fa als conreus llenyosos i les plantacions (18% de la superfície de l’àmbit) en un 90% de la 
superfície estan constituïts per plantacions de vinya i en 4% en fruiterars alts predominantment 
de secà (oliveres, fruiters, etc.). 

Els boscos, més importants a l’àmbit de l’Agenda 21 estan constituïts principalment per suredes 
(Quercus suber) amb sotabosc de brolla acidòfila (en un 97% de la superfície forestal) i per 
alzinars (Quercus ilex) de terra baixa i muntanyencs (en un 3%). Apareixen també, en un menor 
percentatge boscos mixtos d’alzines (Quercus ilex) i roures (Quercus faginea, Q. x cerrioides, Q. 
pubescens). En aquest sentit, els boscos d’aciculifolis tant sols ocupen un 0,13% de la superfície 
de l’àmbit i estan constituïts principalment per pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) i Pinedes 
de pi pinyer (Pinus pinea). 

Segons el Banc de dades de Biodiversitat (BIOCAT), en total s’han identificat uns 2.884 tàxons 
(entre flora, briòfits, fongs, artròpodes, vertebrats, mol·luscs i líquens), en els quadrats UTM (10 
Km x 10 Km) coincidents amb la zona d’estudi (EG08, EG09 i DG98); el que representa el 10% de 
la totalitat dels taxons coneguts a Catalunya. 

 

El 14% de la superfície dels municipis de l’Agenda 21 són hàbitats d’interès comunitari  

Aproximadament un 14% de la superfície dels municipis de l’Agenda 21 són hàbitats d’interès 
comunitari (HIC) definits per la Directiva Hàbitats, dels quals cal garantir-ne la conservació 
d’unes mostres territorials mitjançant la seva inclusió en la xarxa Natura 2000. 

Dels HIC presents n’hi ha una part que es consideren d’interès prioritari que corresponen a 34 
ha de Prats mediterranis rics en anuals basòfils (Thero-Brachypodietalia); i a 55 ha de 
Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion). 

 

Existència del Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera 

L’espècie animal més valuosa de l’Albera és, sens dubte, la tortuga mediterrània (Testudo 
hermanni). A la zona oriental del Paratge i al seu entorn és l’únic lloc de la península on 
subsisteix aquesta espècie (a part de les zones del Garraf i de cap de Creus on han estat 
recentment reintroduïdes). 

Es tracta d’una població realment relictual en greu perill d’extinció a causa sobretot de la 
proliferació d’incendis forestals, dels canvis en els usos del sòl i de la captura que hom ha 
realitzat per utilitzar-la com a animal de companyia. Per aquesta raó, la tortuga mediterrània 
està subjecta a una protecció especial. La seva captura és totalment prohibida.  

Per preservar-ne l’hàbitat s’han creat dues reserves naturals parcials a Rabós d’Empordà i 
existeix un Centre de Reproducció de Tortugues (CRT del Santuari del Camp, a Garriguella) 
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que té per finalitat aconseguir nous exemplars per ser alliberats cada any i vetllar per la 
conservació del seu hàbitat. 

 

Presència d’una espècie semidomèstica i endèmica que cal conservar: la vaca de l’Albera 

La vaca de l'Albera és una raça de vaques pròpia de l'Albera que ha sobreviscut en règim de 
semillibertat durant molt de temps. Es creu que la manca d’interferència humana podria haver 
ocasionat que fossin els exemplars més propers a l’ur, el bòvid del que descendeixen tots els 
braus occidentals. 

Es tracta d’una raça autòctona, endèmica de la zona. És una vaca negra, de mida petita que viu 
al bosc en règim de llibertat. Els seus costums són més propers als dels animals salvatges que als 
dels domèstics. El nombre dels seus exemplars ha anat minvant dràsticament, a causa sobretot 
del baix rendiment carni.  

El cens actual d’animals de la raça (excloent-ne els que hi ha de creuats a l’explotació) supera 
lleugerament els 200, entre exemplars joves i adults; per tant, es tracta d’una raça que cal 
conservar i fomentar per la seva importància en el manteniment del patrimoni genètic de 
Catalunya. 

Actualment, s’estan fent esforços per part de propietaris i de l’Administració per tal de 
recuperar-ne les poblacions. 

 

Tres unitats de paisatge caracteritzen el territori 

El paisatge de bosquines i matollars de muntanya, el paisatge de la plana agrícola i el paisatge 
fluvial són els tres grans dominis paisatgístics dels municipis de Garriguella, Peralada, Pedret i 
Marzà, Rabós d’Empordà, Vilajuïga i Vilamaniscle. 

En aquest sentit, el Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines (actualment en elaboració) 
defineix diferents unitats del paisatge i mesures a incorporar al Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Gironines (pendent d’aprovació). A l’àmbit de l’Agenda 21 s’hi han definit les 
següents unitats del paisatge: 

 Plana de l’Empordà (Peralada, Pedret i Marzà, Rabós d’Empordà, Garriguella i Vilajuïga) 

 Els Aspres (Rabós d’Empordà, Vilamaniscle i Garriguella) 

 Salines-Albera (Rabós d’Empordà) 

 Cap de Creus (Rabós d’Empordà i Vilajuïga) 

Per altra banda, la Carta del Paisatge de l’Alt Empordà és un projecte a nivell comarcal que 
té com objectiu aconseguir compromisos de preservació i ordenació dels paisatges de la 
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comarca nascuts de la participació social. Les subunitats definides per la Carta del Paisatge 
de l’Alt Empordà a l’àmbit són: 

 Paisatges agroforestals de la Plana de l’Empordà (Peralada, Pedret i Marzà, Rabós 
d’Empordà, Garriguella i Vilajuïga). Els principals impactes són els efectes negatius 
que provoquen determinades granges, construccions residencials amb 
característiques arquitectòniques poc adequades, tanques publicitàries i altres 
infraestructures. 

 Els Aspres (Rabós d’Empordà, Vilamaniscle i Garriguella). L’impacte principal 
d’aquesta unitat són els incendis forestals i els processos d’urbanització i la 
construcció de grans infraestructures a la vall del riu Llobregat. 

 Els paisatges forestals de l’Albera (Rabós d’Empordà). El principal impacte és 
l’abandó de l’activitat forestal i ramadera que provoca un empobriment ecològic i 
paisatgístic, i l’augment del risc d’incendi. 

 Costa de la Marenda (Rabós d’Empordà i Vilajuïga). L’impacte més important són els 
incendis ja que tot l’espai és una continuïtat de matollars i boscos que sota l’efecte 
de la tramuntana presenten un alt risc d’incendi durant tot l’any. 

 

Pràcticament la meitat del territori es troba protegit pel Pla d’espais d’interès natural (PEIN) 
i la xarxa Natura 2000, i el 20% per figures de protecció especial 

Els espais del PEIN i la xarxa Natura 2000 protegeixen el 48% de l’àmbit d’estudi. L’espai 
majorment representat és el Massís de l’Albera, seguit del PEIN del Cap de Creus i del PEIN dels 
Aiguamolls de l’Empordà. 

La xarxa Natura 2000 engloba tots els espais del PEIN anteriorment descrits i el riu Llobregat 
d’Empordà. 

Tots els espais PEIN de l’àmbit de l’Agenda 21 disposen plans especials de delimitació, elaborats 
pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, que concreten els seus límits a escales més 
detallades del que establia el PEIN. No obstant, només els PEIN de Cap de Creus i dels Aiguamolls 
de l’Empordà compten amb Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge. Aquestes 
figures estableixen normes de protecció i d’ordenació del territori. 

Pel que fa els Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE), aprovats per llei, a l’àmbit de 
l’Agenda 21 s’hi troben: 

 El Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Municipis inclosos: Pedret i Marzà, i 
Peralada. Altrament, el Parc compta amb altres figures de protecció: 

- Una part del riu Fluvià, que inclou l'illa de Caramany, és reserva natural parcial per a 
la protecció de la llúdriga (Decret 123/1987); i està inclosa a la Llista de zones 
humides d'importància internacional segons el Conveni de Ramsar. 
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- Les Reserves Naturals Integrals són Zones d'Especial Protecció per a les Aus (Directiva 
CEE/409/79). 

- També està proposat com a Reserva de la Biosfera dins del Programa MaB (Home i 
Biosfera) de la Unesco. 

- La Resolució del 15 març 93 l’inclou a la llista del Conveni de zones humides 
d'importància internacional, especialment com a hàbitat per als ocells aquàtics 
(Ramsar) (BOE 73, 26-03-93). 

 

Actualment s’ha aprovat inicialment el “Pla especial de protecció del medi natural i del 
paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà” (DMAiH, 2008) que incorpora els municipis de 
Castelló d’Empúries, l’Armentera, l’Escala, Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, 
Roses i Sant Pere Pescador; i inclourà un total de 4.722,7 ha de superfície. 

 Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera. Que inclou la Reserva Natural Parcial de la 
Vall de Sant Quirze i la Reserva Natural Parcial de la Capçalera de l’Orlina. Municipis 
inclosos: Rabós d’Empordà. 

 Parc Natural de Cap de Creus. Inclou el Paratge Natural d’Interès Nacional de la Serra de 
Rodes. Municipis inclosos: Vilajuïga. 

 

La connectivitat ecològica entre els espais protegits es veu compromesa per la xarxa viària 
supramunicipal (A-26) i la xarxa ferroviària 

Els elements amb una funció més acusada en la fragmentació dels espais lliures dels municipis de 
l’Agenda 21 són les infraestructures lineals de comunicacions, especialment la xarxa viària 
supramunicipal (N-260 que es preveu desdoblar a autovia A-26) i la xarxa ferroviària. Les 
quals circulen pràcticament paral·leles fet que suposa, a més, una sinèrgia pel que fa a la 
fragmentació.  

Aquestes infraestructures, juntament amb els creixements urbanístics, les activitats ramaderes 
intensives, les activitats extractives, l’alteració de la vegetació de ribera, la introducció 
d’espècies al·lòctones i invasores i l’accés rodat al medi natural, suposen la fragmentació de la 
connectivitat funcional entre els espais PEIN del Massís de l’Albera, del Cap de Creus i dels 
Aiguamolls de l’Empordà, hipotecant a llarg termini la seva biodiversitat. 

En aquest context, la Diputació de Girona ha impulsat diversos estudis de foment de la 
connectivitat en aquest territori, on els cursos fluvials de la Muga (a Peralada), el rec d’en 
Cagarrell (a Pedret i Marzà), el Llobregat d’Empordà (a Peralada), el riu Manol (a Vilanova de la 
Muga), l’Orlina (a Rabós d’Empordà i Peralada) juntament amb els respectius plans al·luvials i 
efluents són els principals corredors ecològics entre els espais naturals d’interès natural del 
territori. 

En aquest sentit, els estudis de la Diputació de Girona proposen mesures de permeabilització 
ecològica de la N-260 a Garriguella, Peralada, Pedret i Marzà i Vilajuïga. 
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També, seria convenient controlar el creixement de l’activitat extractiva del Puig de Barutell (a 
Peralada). 

Amb tot, es tracta d’espais d’interès connector que concentren un elevat risc d’incendi, que es 
reduiria amb al recuperació del cultiu de vinya, olivera i de les explotacions de suro. 

 

Existència del Parc Agrari de l’Alt Empordà que protegeix la superfície agrícola del reralitoral 
alt empordanès 

Un parc agrari és un figura de protecció que té per finalitat conservar l’ús agrícola i ramader 
d’un determinat espai, preservant-lo de la seva incorporació al procés urbà, tot impulsant 
programes específics que permetin millorar i desenvolupar el seu potencial econòmic, 
mediambiental i socio-cultural, i protegir el patrimoni natural del seu entorn. 

El Parc Agrari de l’Alt Empordà protegeix els terrenys agrícoles de Garriguella, Mollet de 
Peralada, Pedret i Marzà, Peralada, Rabós d’Empordà i Vilajuïga. 

La superfície que inclou aquest espai agrícola presenta diferents tipologies de cultius entre els 
quals dominen el blat de moro, els fruiters amb espatllera, els gira-sols, el blat, etc. També 
s’han inclòs les plantacions de pollancres i les diferents granges ubicades de manera dispersa per 
tota l’àrea. Altrament, l’àrea inclou petites superfícies forestals que han quedat entre la matriu 
agrícola. 

La inclusió d’aquesta gran àrea dins la xarxa d’espais d’interès natural i paisatgístic respon a la 
necessitat de conservar un espai agrícola de gran valor biològic i paisatgístic, a més de 
conservar una zona d’alta productivitat agrícola, que, de mica en mica, va desapareixent i 
fragmentant-se per la construcció d’urbanitzacions, infraestructures i altres activitats, 
instal·lacions i equipaments destinats a la segona residència. 

El manteniment dels usos i activitats agrícoles constitueix una mesura absolutament 
imprescindible per a garantir la conservació del paisatge. 

La zona del Parc agrari es veu sotmesa als següents impactes:  

 Cultius intensius amb molts requeriments hídrics (fet que comporta l’obertura de noves 
captacions, i la sobreexplotació i salinització dels aqüífers), 

 Excessiu abocament de purins, pesticides, herbicides i fertilitzants (contaminació de sòls 
i aqüífers),  

 Presència de noves infraestructures viàries que fragmenten l’espai,  

 Impacte paisatgístic d’infraestructures ramaderes i  

 Abandonament i conseqüent transformació del sòl rural i agrícola en sòl urbà. 
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El 50% de la superfície forestal dels municipis de l’Agenda 21 està gestionada per 
instruments d’ordenació forestal 

Els municipis de l’Agenda 21 compten amb el 23% de la superfície municipal i amb el 50% de la 
superfície forestal gestionada mitjançant Instruments d’Ordenació Forestal, amb un total de 9 
instruments, que es concreten en 7 Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i en 2 
Plans Simples de Gestió Forestal (PSGF) que comprenen un conjunt de 3.131,47 ha. 

Essent els principals aprofitaments forestals previstos mitjançant els instruments d’ordenació 
l’explotació de la surera, del suro i del pelegrí. 

El resultat és que pràcticament la meitat del territori forestal de titularitat privada es troba 
ordenada per instruments d’ordenació forestal. Això també vol dir, però, que el 50% de la 
superfície forestal dels municipis de l’Agenda 21 no disposa d’instruments d’ordenació forestal. 

Els instruments d’ordenació forestal s’apliquen a boscos privats per programar la realització de 
treballs de gestió i millora forestal per un termini màxim de 30 anys. La majoria d’instruments 
aplicats als terrenys forestals de l’àmbit són Plans Tècnics de Gestió Forestal, pensats per boscos 
de més de 25 ha, encara que també hi ha un reduït nombre de Plans Simples de Gestió Forestal, 
que s’apliquen a finques menors de 25 ha. 

Aquests plans, que són una important eina per articular i garantir la gestió dels terrenys 
forestals, en alguns casos no es desenvolupen mitjançant les actuacions previstes, de manera 
que la gestió planificada no sempre es trasllada en una gestió real.  

A la pràctica, la manca de gestió s’observa en alguns boscos, on s’hi aprecia una elevada 
densitat de peus arboris per hectàrea i biomassa total, situació que implica un elevat risc que 
s’esdevinguin incendis forestals.  

En qualsevol cas, i a banda d’impulsar el desenvolupament dels instruments d’ordenació forestal 
previstos, caldria establir uns criteris comuns de gestió i ordenació dels terrenys forestals de tot 
l’àmbit. 

 

Als municipis de l’Agenda 21 no hi ha cap arbre monumental catalogat 

Els arbres monumentals són aquells arbres que es caracteritzen per les seves grans dimensions, 
bellesa o edat considerable i formen part del patrimoni natural, cultural i històric.  

La Generalitat de Catalunya, sensible a aquest fet, ha regulat legalment diferents figures de 
protecció per a aquest patrimoni: arbres monumentals (Decret 214/1987 de declaració d’arbres 
monumentals), arbres d’interès comarcal i arbres d’interès local (Decret 47/1988 sobre la 
declaració d’arbres d’interès comarcal i local i Odres MAH/228/2005, de 2 de maig de declaració 
d’arbres monumentals i d’actualització de l’inventari dels arbres i arbredes declarats d’interès 
comarcal i local). 

Als municipis de l’Agenda 21 no hi ha cap arbre monumental catalogat. Es considera oportú 
estudiar la possibilitat de catalogar arbres pel seu interès local i patrimonial. 
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Segons el Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, no s’ha detectat la 
presència de larves de mosquit tigre a l’àmbit de l’Agenda 21 

El Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter ubicat a Castelló d’Empúries 
porta a terme les mesures d’emergència necessàries, com el control de larves i el tractament 
amb insecticida, per evitar la proliferació del mosquit tigre. El Servei va ser creat amb la 
finalitat de fer compatible el desenvolupament turístic i la protecció dels Aiguamolls de 
l'Empordà. 

El Servei es va mancomunar sota el nom: Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei 
de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter i estar integrat per municipis de les 
comarques de l'Alt i el Baix Empordà, entre els quals hi ha Peralada i Vilajuïga. 

No s’ha detectat la presència de larves de mosquit tigre al territori tot i que cal tenir en compte 
que només s’ha realitzat trampeig a Peralada i a Vilajuïga, però amb resultats negatius. 

 

Estat ecològic de la Muga entre moderat i deficient tant pel què fa a la qualitat del riu com al 
bosc de ribera 

El document IMPRESS (Caracterització de les masses d’aigua i anàlisi del risc d’incompliment 
dels objectius de la directiva Marc de l’Aigua a Catalunya) realitzat per l’Agència Catalana de 
l’Aigua, qualifica els estats ecològics de les masses d’aigua superficial de l’àmbit entre moderat  
i deficient atenent a: 1) les concentracions de nitrats elevades i a la detecció de plaguicides, 2) 
a una qualitat morfològica deficient i a una qualitat biològica segons els peixos inferior a bona, 
3) a les afeccions a la piezometria i a la intrusió salina, 4) a les concentracions elevades de 
metalls (Fe i Mn) i amoni als aqüífers, i 5) a la presència d’espècies introduïdes de fauna –cranc 
americà, tortuga de florida, gambusia, etc.-, i a la proliferació de vegetació de ribera al·lòctona 
i invasora -canyes, acàcies, ailants, etc.- 

Tanmateix, els rius Llobregat i Anyet presenten un estat ecològic bo, amb importants mostres de 
vegetació de ribera. Entre aquestes cal destacar la verneda (Alno-Padion), la qual és hàbitat 
d’interès comunitari prioritari. 

L’estat ecològic definit per l’IMPRESS s’ha avaluat mitjançant indicadors biològics, 
hidromorfològics i fisicoquímics contemplats en l’annex V de la Directiva Marc de l’Aigua, i es 
qualifica en les categories molt bo, bo, moderat, deficient i molt deficient. A l’àmbit d’estudi 
l’estat ecològic dels cursos és: 

 Riu de la Guilla (tot el curs fins la confluència amb el Llobregat): estat bo. 

 El Ricardell (tot el curs fins la confluència amb el Llobregat): estat moderat. 

 El Llobregat (tot el curs fins la confluència amb la Muga): estat bo. 

 La Muga (tot el curs fins la confluència amb el Llobregat, exceptuant el pantà): estat bo. 

 L’Arnera (tot el curs fins el pantà de Boadella): estat molt bo. 

 Pantà de Boadella: estat moderat. 
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 El Manol i els seus afluents, fins a la confluència amb la Muga: estat moderat. 

No obstant, cal tenir present que el mateix document detecta algunes problemàtiques que 
afecten el curs alt i mitjà de la Muga com assuts de captació per a diferents usos al tram mig de 
la Muga, presència d’espècies de peixos exòtiques i cranc americà i concentracions elevades de 
nitrats d’origen ramader. 

L’estat ecològic actual de la Muga esdevé un actiu que cal potenciar, tot aprofundint en la seva 
gestió, mitjançant un possible pla de gestió integral que tingui com a objectiu mantenir i 
millorar els seus valors naturals i fomentar l’ús públic. 

 

Zones humides incloses en l’Inventari de Zones Humides de Catalunya 

Les zones humides són un dels ecosistemes més diversos i rics biològicament però, alhora, 
particularment fràgils i vulnerables. 

En aquest context i en aplicació de les funcions que té encomanades, la Direcció General de 
Boscos i Biodiversitat ha elaborat un Inventari de les zones humides de Catalunya, que inclou 
criteris i recomanacions per a la gestió de cada una d’elles.  

A l’àmbit de l’Agenda 21 s’hi localitzen les zones humides de: L’Estanyet i Estany de St. Joan 
Sescloses, les Closes de Mornau i del Pernardell, Closes de l'Estanyol i Montmajor, totes elles 
ubicades a Peralada. 

En aquestes zones humides l’Inventari hi proposa la millora de la regulació del règim hidrològic 
(recuperació i manteniment de la xarxa de drenatges i la regulació dels cabals), l’inventari 
d’espècies i hàbitats i seguiment de les poblacions, la millora dels hàbitats, l’adequació dels 
accessos (itineraris, barreres, etc.), la creació de nous equipaments i la senyalització com a zona 
humida de l’Inventari. 

Tanmateix, una versió antiga de l’Inventari de Zones Humides de Catalunya contenia també les 
Basses de Delfià de Rabós d’Empordà, les quals actualment s’han eliminat de l’Inventari atesa la 
gestió del propietari, que va colgar les basses per guanyar metres quadrats de pastura. 

Es tractava d’un petit espai amb hàbitats d’interès comunitari ubicada en una zona de notable 
interès faunístic. Es considera oportú cercar mecanismes per a la recuperació d’aquesta antiga 
zona humida, mitjançant, per exemple, acords de custòdia del territori amb entitats ambientals 
que en facin la recuperació i la gestió pertinent. 

 

Existència d’acords de custòdia en el marcs de la Xarxa de custòdia del territori 

La custòdia del territori és un conjunt d’estratègies i instruments que pretenen implicar els 
propietaris i usuaris del territori en la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, 
culturals i paisatgístics. Per aconseguir-ho, les anomenades entitats de custòdia impliquen a la 
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societat en la conservació del territori cercant acords i altres mecanismes de col·laboració 
contínua amb propietaris de terrenys, usuaris del territori, i altres agents públics i privats. 

Als municipis de l’Agenda 21 hi ha un Acord de Custòdia al municipi de Peralada, el qual permet 
la gestió del riu Manol en aquest tram per part d’una entitat ambiental.  

En un altre ordre de consideració i, fora del marc de la Xarxa de Custòdia, cal assenyalar la 
iniciativa municipal de Vilajuïga referent a un conveni de cessió d’ús a través del qual està 
impulsant un parc agrícola de recuperació del cultiu en pedra seca amb la col·laboració de la 
fundació ALTEM (Pacte agrícola de la pedra seca de Comes Tortes). 

I per últim, cal destacar la iniciativa dels ajuntaments riberencs, entre ells Peralada, de 
convertir tot el curs del Manol en un itinerari apte per fer a peu o en bicicleta, l’objectiu 
principal és conservar les zones en bon estat tal i com estan en l’actualitat i millorar els trams 
en mal estat, tractant que esdevingui un espai conegut, valorat i utilitzat per la població local. 
 
 
b) Àmbit municipal 

 

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

 El municipi de Vilamaniscle compta amb 439 ha incloses al PEIN del Massís de l’Albera i a la 
Xarxa Natura 2000, és a dir, el 80% de la superfície municipal. Val a dir que no compta, 
però, amb cap figura de protecció especial. 

 La qualitat del paisatge del municipi es manifesta amb la unitat del paisatge definida en el 
Catàleg del paisatge de l’Alt Empordà: els Aspres. 

 Al municipi de Vilamaniscle s’hi troben hàbitats d’interès comunitari no prioritaris, que es 
concreten en suredes. 

 La Conca de l’Orlina és un Espai d’interès natural (EIN) definit pel Catàleg dels Espais 
d’Interès Natural i Paisatgístic de les Comarques Gironines amb presència de tortuga de 
rierol i tortuga mediterrània i taques de verneda. 

 Les infraestructures viàries existents al municipi no suposen una barrera infranquejable pel 
pas de la fauna ni per la connectivitat ecològica entre els espais naturals. 

 El Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter no preveu l’existència de 
larves de mosquit tigre al municipi de Vilamaniscle, tot i que encara no s’hi realitzat 
trampeig. 

 La tortuga mediterrània, en greu perill d’extinció, té el seu àmbit de distribució al municipi. 
En aquest sentit, s’ha creat el Centre de Reproducció de Tortugues (CRT) del Santuari del 
Camp a Garriguella, que allibera nous exemplars i vetlla per la conservació del seu hàbitat. 
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PUNTS FEBLES / AMENACES 

 Atenent a la poca superfície agrícola del municipi, Vilamaniscle no forma part del Parc 
Agrari de l’Alt Empordà. 

 A Vilamaniscle només hi ha 127 ha gestionades mitjançant Instruments d’Ordenació Forestal 
(que aproximadament equivalen a un 28% de la superfície forestal del municipi) que es 
concreten amb un únic Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal al Mas Pòlit. 

 No hi ha cap arbre monumental catalogat al municipi.  

 Els rius principals de Vilamaniscle presenten un estat ecològic moderat atenent a la 
presència d’espècies al·lòctones. 

 No hi ha cap acord de custòdia del territori al municipi de Vilamaniscle. 

 Es recull, dels fòrums de participació ciutadana, que cal incidir en una major neteja de les 
rieres (especialment la riera del Rei) i dels boscos, per evitar el risc d’inundacions i 
d’incendis, respectivament. Pel que fa als boscos, es comenta que s’han fet neteges 
importants al terme de Llançà i que seria interessant que tinguessin continuïtat al terme de 
Vilamaniscle. 
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2.4.Riscos ambientals 

2.4.1. Objectius i criteris de sostenibilitat 

Es denomina risc a qualsevol situació que representa una amenaça per a la seguretat i el 
benestar de les persones. Segons el seu origen els riscos poden ser de dos tipus: naturals com a 
conseqüència de processos naturals (inundacions, sismes, erupcions volcàniques,...) i 
tecnològics, derivats de l’activitat antròpica (incendis, contaminació de sòls i aigües,...). 

A l’hora de valorar els diferents tipus de risc no només es té en compte la seva perillositat sinó 
també la vulnerabilitat intrínseca del medi envers una situació crítica. L’avaluació dels riscos 
ambientals s’ha d’entendre com un instrument de prevenció, el qual es pot incorporar en la 
planificació territorial dels municipis, ja que aquests tenen una gran incidència sobre el territori 
i alhora es troben relacionats amb la protecció civil. És per tant, molt important elaborar 
estratègies de prevenció i actuacions de control ben planificades per a cadascuna de les 
situacions de risc, amb la finalitat de minimitzar els seus efectes i possibles danys. 

En l’àmbit català, en matèria de riscos ambientals i, més concretament, pel que fa a prevenció 
d’incendis forestals, a contaminació d’aigües i de sòls i a protecció civil en sentit ampli, es 
regula per la normativa que es detalla a continuació: 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals. 

 Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, pel qual es despleguen les mesures preventives que 
estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen les mesures de prevenció 
d’incendis forestals. 

 Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata a la trama urbana. 

 Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata a la trama urbana. 

 Decret 343/1983 de 15 de juliol, sobre les normes de protecció del medi ambient. 

 Decret 241/1994 de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra 
incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/96. 

 Reial Decret 2177/1996 de 4 d’octubre, pel qual s’aprova la Norma bàsica de l’edificació de 
condicions de protecció contra incendis NBE-CPI/96.  

 Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental. 

 Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova la norma de construcció 
sismorresistent: part general i edificació (NCSR-02). 
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 Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a 
l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals. 

 Decret 119/2001, de 2 de maig, pel qual s’aproven mesures ambientals de prevenció i 
correcció de la contaminació de les aigües per nitrats. 

 Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s’estableix la relació d’activitats 
potencialment contaminants del sòl i els criteris estàndards per a la declaració de sòls 
contaminats. 

 Reial Decret 508/2007, de 20 d’abril, pel qual es regula el subministrament d’informació 
sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les actuacions ambientals integrades. 

 

2.4.2. Diagnosi estratègica 

Mapa de referència 
 
 
 
 

Llegenda 

Grau de risc Tipus de risc 

Alt

Baix

Mitjà

INFOCAT 
INUNCAT 
NEUCAT 

TRANSCAT 
SISMICAT 

Peralada 

Rabós 

Garriguella 

Pedret i 
Marzà 

Vilajuïga 

Vilamaniscle 
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a) Àmbit territorial 
 

Elevat risc d’inundacions a la conca de la Muga 

En l’àmbit d’estudi el risc per avingudes es concentra en les planes al·luvials de la Muga i del 
Manol, i més concretament en els municipis de Peralada, Garriguella i Rabós d’Empordà. 

 

Elevat risc d’incendi forestal 

En el cas dels municipis de la present Agenda 21, el major risc d’incendi es localitza al massís de 
l’Albera, la Serra de Rodes i el Cap de Creus. Durant el període 1968-2007 han tingut lloc 161 
incendis forestals que han afectat a 113.334,39 ha. 

El municipi més afectat pels incendis és Vilajuïga amb 42 incendis i amb una superfície total 
cremada de quasi 3.298,74 ha. 

Pel que fa a la causalitat dels incendis forestals es conclou que el 72% dels incendis han estat 
causats per negligències, mentre que un 8% han estat accidentals, un 3% són intencionats i el 14% 
per causes desconegudes. 

 

Baix risc geològic 

La caracterització geològica, morfològica i climàtica de l’àmbit d’estudi fa que, de manera 
natural, no es donin els condicionants adients per tal de desencadenar inestabilitats gravitatòries 
(desprendiments, esllavissades, bolcaments,...). 

 

Risc sísmic moderat-elevat  

El mapa de zones sísmiques de Catalunya inclou els municipis en la zona d’intensitat VII (Zona 3 
de les 4 que hi han), el que es pot traduir en un grau de risc de moderat-alt. 

Històricament s’han enregistrat sismes al N de la comarca relacionats amb les falles d’Albanyà, 
la Jonquera i Sant Climent Sescebes. Es tracta de falles actives que ocasionalment podrien donar 
lloc a moviments sísmics. El més recent, va tenir lloc l’11 de gener de 2010 amb epicentre a 
Marzà. 

 

Peralada, Marzà i Vilajuïga es troben inclosos en la relació d’aqüífers protegits 

Els nuclis de Peralada, Marzà i Vilajuïga es troben inclosos parcialment en la relació d’aqüífers 
protegits segons Decret 328/1988. 
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Només Peralada es troba inclòs en la designació de zones vulnerables en relació a la 
contaminació per nitrats procedents de fonts agràries 

Tan sols Peralada es troba inclòs en la designació de zones vulnerables en relació a la 
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, segons el Decret 476/2004. 

 

En l’àmbit d’estudi hi ha activitats incloses en el Registre Europeu d’Emissions i 
Transferències de Contaminants de Catalunya 

Segons fonts consultades, hi ha constància de 4 activitats inscrites en el Registre Europeu 
d’Emissions i Transferències de Contaminants (PRTR-CAT). 

 

No hi ha constància de sòls contaminants 

Segons informació de l’Agència Catalana de Residus en l’àmbit d’estudi no hi ha constància de 
cap sòl contaminat. 

 

Baix risc del transport de mercaderies perilloses 

El transport de mercaderies perilloses a l’àmbit d’estudi està considerat de baixa incidència 
segons el TRANSCAT (programa de transport de mercaderies perilloses a Catalunya). 

 

b) Àmbit municipal 

 

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

 Vilamaniscle està adherit a l’ADF Ragaví 

 Vilamaniscle no es troba inclòs en la designació de zones vulnerable en relació a la 
contaminació per nitrats procedents de fonts agràries segons els Decrets 283/1998 i 
476/2004 

 Vilamaniscle no es troba inclòs en la relació d’aqüífers protegits segons Decret 328/1988 i 
Decret 476/2004 

 No hi ha constància de cap activitat ubicada en el municipi que estigui inclosa en Registre 
Europeu d’Emissions i Transferències de Contaminants (PRTR-CAT) 

 No hi ha constància de cap sòl contaminat en el municipi segons l’Agència de Residus de 
Catalunya 
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 Vilamaniscle té aprovat el plànol de delimitació per a la prevenció d’incendis forestals 

 Vilamaniscle té homologats el Pla Bàsic d’Emergències i els plans d’emergències per riscos 
especials SISMICAT, INFOCAT, NEUCAT i NEUCAT 

PUNTS FEBLES / AMENACES 

 Elevat risc d’incendi forestal. 
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2.5.Mobilitat 
 

2.5.1. Objectius i criteris de sostenibilitat 

Durant les darreres dècades, el creixement del parc automobilístic i la dispersió d’activitats i 
població en el territori han definit un patró de mobilitat basat en l’ús massiu del vehicle privat, 
que es caracteritza pels enormes costos econòmics, socials i ambientals que provoca al conjunt 
de la societat. Els impactes d’aquest patró, que cal superar, són ben amplis: elevada ocupació 
de l’espai públic, alt consum de recursos energètics, fortes emissions de contaminants a 
l’atmosfera, difícil integració social de les persones que no tenen accés al vehicle privat, etc. 

En aquest sentit, cal un procés de reflexió amb relació al model de municipi de futur, que 
contempli i potenciï altres modes de mobilitat a banda del vehicle privat. Aquests criteris cal 
incorporar-los en els diferents instruments estratègics, de planificació i gestió municipals, i es 
poden sintetitzar en: 

- Potenciar la mobilitat sostenible, entesa com aquella capaç de satisfer la necessitat 
de la societat de moure’s lliurement, accedir, comunicar-se, comercialitzar i establir 
relacions sense sacrificar altres valors humans o ecològics bàsics actuals o futurs. 

- Garantir l’accessibilitat de tots/es els ciutadans/es a l’ús dels espais i els 
equipaments públics. 

- Afavorir la seguretat viària, tot fent complir les normes bàsiques de convivència en 
la mobilitat, posant una especial atenció sobre els modes de transport més 
vulnerables (a peu i en bicicleta). 

- Perseguir l’eficiència, fomentant un model que racionalitzi l’ús dels diferents modes 
de desplaçament i en fomenti aquells més eficients energèticament i 
territorialment. 

- Garantir la qualitat de vida, valorant la cohesió social i disposant de prou espais per 
a ús públic i per la convivència. 

- Afavorir un dinamisme econòmic que afavoreixi l’atractiu i el desenvolupament de 
les activitats econòmiques.  

La legislació actual recull i incorpora aquests principis:  

 La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat de Catalunya, contempla la creació 
d’instruments de planificació (Plans Directors de mobilitat, Plans específics, Plans de 
mobilitat urbana), de programació -que han de preveure el finançament i execució dels 
anteriors-, d’avaluació i seguiment (Observatori Català de la Mobilitat, Estudi 
d’avaluació estratègica ambiental, Estudi d’avaluació de la mobilitat generada, etc.). 

 El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la 
mobilitat generada. L’objecte d’aquest Decret és determinar els instruments i projectes 
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que han d’incorporar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada –que són eines de 
seguiment i anàlisi de la mobilitat-; establir les directrius per a l’elaboració d’aquests, el 
seu contingut i el procediment per a la seva tramitació, així com concretar les 
obligacions de finançament de les persones promotores de les actuacions generadores de 
la nova mobilitat. A més, aporta la conveniència de lligar el desenvolupament urbanístic 
i les previsions de mobilitat des de les fases inicials de planejament. 

 El Decret 362/2006, de 3 d’octubre, pel qual s’aproven les Directrius Nacionals de 
Mobilitat. Les Directrius Nacionals de Mobilitat constitueixen el marc orientador del 
seguit d’instruments de planificació previstos a la Llei de la mobilitat, mitjançant 
l’establiment d’orientacions, criteris, objectius temporals, propostes operatives i 
indicadors de control que cal aplicar en l’elaboració dels diferents plans previstos a la 
Llei. En concret, la missió específica de les Directrius Nacionals de Mobilitat és la de 
constituir un filtre entre la diagnosi de la situació actual de cada pla i el programa 
d’actuacions corresponent.  

 La Llei 2/2002 d’Urbanisme de Catalunya i el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, obliguen als Plans Directors 
urbanístics a l’establiment de directius sobre la mobilitat de les persones, mercaderies i 
transport públic, ja sigui directament o per mitjà de plans especials urbanístics. També 
en els Plans d’ordenació urbanística municipal (POUM), s’ha de preveure les mesures per 
facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible en el municipi. 

 La Llei 6/2005, de 2 de juny, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de 
carreteres, és el principal instrument de planificació i ordenació del sistema de 
carreteres. Aquest pla estableix el règim general de les vies pertanyents a totes les 
xarxes i s’ha de revisar com a mínim cada cinc anys. 

 La Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i el Decret 135/1995, que la desplega i aprova el Codi d’accessibilitat. 
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2.5.2. Diagnosi estratègica 

Mobilitat obligada per motius de treball, itineraris de transport públic i problemàtiques de 
mobilitat interna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitjà de desplaçament per la mobilitat obligada 
per motius laborals. Any 2001 

Vehicle privat 

Transport públic 

A peu 

Itineraris de transport col·lectiu. Any 2009 

 
Vilamaniscle-Figueres (per Vilajuïga) –autobús- 

Garriguella-Figueres (per Sant Climent) –autobús- 

Roses-Figueres –autobús- 

Port de la Selva-Figueres –autobús- 

Portbou-Barcelona –ferrocarril- 

Mobilitat interna. Any 2009 

Problemàtiques relacionades amb la mobilitat interna 
(velocitat, dificultat de circulació, aparcaments, escassa 
seguretat pels vianants, etc.). 

Peralada 

Rabós 

Garriguella 

Pedret i  
Marzà 

Vilajuïga 

Vilamaniscle 

A Figueres 

A Roses 

A Llançà, 
frontera 
francesa 

100%

3%

97%
1% 0%

99%

100%

100%

5%

95%
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a) Àmbit territorial 

Àrea estratègicament ben connectada per carretera i ferrocarril 

A excepció de Vilamaniscle i Rabós, els municipis de l’àmbit d’estudi tenen accessos fàcils a les 
carreteres N-260 i GI-610, aspecte que els posiciona estratègicament respecte els principals 
punts d’atracció: Figueres, Llançà i Roses. Una complexa xarxa de carreteres comarcals i locals 
permet la connexió entre els diferents municipis. 

Altrament, seguint un traçat gairebé paral·lel a la N-260 transcorre la línia ferroviària Barcelona-
Portbou. Val a dir que amb l’arribada del tren de gran velocitat a Figueres, millorarà les 
connexions d’aquests municipis amb la resta de l’estat espanyol i Europa. 

 

Elevada sinistralitat a la N-260 

L’elevat nombre d’accidents registrats a la N-260 (segons dades de la Direcció General de 
Trànsit) posa de manifest que es tracta d’una via problemàtica, atenent les seves 
característiques: és una carretera molt transitada, sobretot als mesos d’estiu, d’un sol carril i 
amb un traçat pràcticament recte que suscita la velocitat. Cal esperar que el desdoblament 
previst d’aquesta via (A-26) contribueixi a la reducció d’accidents. 

 

Mobilitat externa elevada per raons de treball, majoritàriament en vehicle privat 

Els índex d’autocontenció (residents ocupats dins el municipi) i atracció (ocupats procedents de 
fora del municipi) són molt baixos (vegeu capítol 3.1). Això significa que la majoria de residents 
a l’àmbit d’estudi es traslladen a treballar fora, i tal com indiquen els resultats de les enquestes 
de mobilitat, es realitzen amb vehicle privat. 

Pel que fa a les destinacions externes per motius de treball, el principal destí (un 30% dels 
desplaçaments) és indiscutiblement Figueres, seguida de Roses. Aquests desplaçaments laborals 
es realitzen majoritàriament amb vehicle privat (segons l’enquesta de mobilitat obligada de 
l’Institut d’Estadística de Catalunya), el que indica que hi ha uns importants fluxos de població 
que circulen diàriament per la N-260. 

 

Elevat índex de motorització 

L’àmbit d’estudi presenta un elevat índex de motorització: 954,6 vehicles per 1.000 habitants, 
superior a la mitjana comarcal (866,7) i catalana (682,7). 
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Mobilitat externa per raons d’estudi, majoritàriament en transport col·lectiu 

Els centres d’educació infantil i primària de l’àmbit d’estudi es localitzen a Garriguella, Peralada 
i Vilajuïga. El Consell Comarcal garanteix el transport públic dels alumnes d’infantil i primària 
dels municipis sense escola als corresponents centres assignats. El mateix servei s’ofereix als 
estudiants d’ESO als IES assignats de Roses i Figueres i, en part, als de Batxillerat. 

 

Acceptable cobertura de transport col·lectiu, però poca utilització 

A tots els municipis de l’àmbit d’estudi hi arriba l’autobús. D’una banda, tots estan connectats 
amb Figueres, essent Peralada el que té major freqüència horària. Amb Roses només hi estan 
connectats Vilajuïga, Pedret i Marzà i Peralada. 

Segons han informat els Ajuntaments i les empreses concessionàries, en els últims mesos ha 
millorat la freqüència de pas. No es disposa de dades concretes de nombre de viatgers, però es 
pot afirmar que el grau d’utilització és baix per motius de treball, i que les persones que més 
l’utilitzen són la gent gran. Tal i com reflexa l’enquesta realitzada en motiu de l’Agenda 21, vora 
el 38% dels enquestats es mostren satisfets amb el servei actual. 

L’altre mitjà de transport col·lectiu present a l’àmbit d’estudi és el ferrocarril. La línia 
Barcelona-Portbou transcorre pels termes municipals de Peralada, Pedret i Marzà i Vilajuïga, 
però actualment només hi ha baixador a Vilajuïga on s’hi aturen els trens regionals (11 
expedicions anada i 12 de tornada). L’any XX es va suprimir l’estació de Peralada. 

 

La mobilitat còmode i segura, un tema pendent a la majoria de municipis 

La mobilitat a l’àmbit d’estudi és un aspecte a millorar a tots els nuclis. Tot i els esforços que 
els diferents consistoris han dedicat a resoldre aquesta problemàtica (excés de velocitat, 
conductes incíviques, etc.) ubicant senyalització i elements pacificadors, les mesures continuen 
essent insuficients per l’elevat nombre de vehicles que hi ha actualment, pels hàbits adquirits 
per la població d’anar amb cotxe a tot arreu, i per la manca de civisme d’algunes persones. 

Tal i com reflexa l’enquesta realitzada en motiu de l’Agenda 21, vora el 50% dels enquestats es 
mostren satisfets amb la mobilitat interna dels nuclis, tot i que posen de manifest les 
problemàtiques esmentades. 

 
Una extensa xarxa de camins per a bicicletes i senderistes 

Cal destacar la gran quantitat d’iniciatives que han desenvolupat les administracions actuants al 
territori (Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la Diputació de Girona (DIPSALUT), la Generalitat i 
els mateixos ajuntaments) per tal de desenvolupar, donar a conèixer i conservar diferents 
itineraris pedestres i rutes cicloturístiques: xarxa de senders “itinerannia”, eixos cicloturístics 
Figueres–Roses i Peralada-Serra de l’Altrera, GR11, etc. 
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b) Àmbit municipal 

 

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

 Els estudiants de primària que viuen a Vilamaniscle, i que estan escolaritzats a Garriguella, 
disposen de transport escolar, així com els d’ESO que estan escolaritzats a l’institut de 
Roses. 

 El transport col·lectiu garanteix la connexió de Vilamaniscle amb Garriguella, Vilajuïga, 
Pedret i Marzà, Vilanova de la Muga, Peralada i Figueres, però no amb Roses ni Llançà i 
Port de la Selva. Tanmateix des de l’Ajuntament es destaca la poca utilització d’aquest 
servei. 

 S’ha regulat la velocitat a l’entrada del poble per la GIV-6032 mitjançant la col·locació 
d’esquenes d’ase i senyalització vertical. 

 Els carrers del nucli estan pavimentats a un sol nivell, el que afavoreix la comoditat dels 
vianants. 

 L’accessibilitat està resolta als locals públics, però no a l’ajuntament. 

 El municipi disposa d’una extensa trama de camins rurals, alguns dels quals formen part de 
rutes predissenyades (xarxa de senders “itinnerania”, itineraris per l’Albera (monuments 
megalítics), Sender dels Pirineus (GR-11), itineraris per l’Albera, El camí dels Tres parcs, 
passeig fins al Mas Pòlit i passeig fins a la Serra) i d’altres permeten l’enllaç amb els 
camins dels municipis veïns. 

PUNTS FEBLES / AMENACES 

 Vilamaniscle és un municipi que es localitza a 6 km de la xarxa bàsica (N-260) i s’hi 
accedeix a través de la carretera local GIV-6032, que tot i que es troba en bon estat, és 
bastant estreta. Aquest fet condiciona la posició estratègica del poble, ja que l’allunya 
dels serveis i de les poblacions atractores. 

 La majoria de residents es traslladen a treballar fora del municipi, tal com ho indica el 
baix índex d’autocontenció (42,31%). Aquests desplaçaments es realitzen majoritàriament 
en vehicle privat, segons indica l’enquesta de mobilitat obligada de l’Institut d’Estadística 
de Catalunya. 

 Elevat índex de motorització (877,9 vehicles per 1.000 habitants), superior a l’índex 
comarcal (866,7) i català (682,7). És el més elevat de l’àmbit d’estudi. 

 No s’ha regulat la velocitat a l’entrada al poble per la carretera de Rabós, i segons van 
posar de manifest els assistents al fòrum de debat, sovint hi ha una velocitat excessiva dels 
vehicles que transiten per l’interior del poble, aspecte que dificulta la convivència còmode 
i segura amb ciclistes i vianants. 
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 Desordre de l’estacionament de vehicles dins el nucli. L’escassa senyalització i la 
comoditat dels veïns, provoquen un aparcament desordenat que sovint causa dificultats 
circulatòries. 

 No s’ha resolt l’accessibilitat a l’edifici de l’ajuntament. 

 



48 Document 2. Diagnosi 
Agenda 21 dels municipis de Peralada, Pedret i Marzà, Vilajuïga, Garriguella, Vilamaniscle i Rabós d’Empordà 

2.6.Aigua 
 

2.6.1. Objectius i criteris de sostenibilitat 

L’aigua és un bé escàs i, malgrat tot, el seu consum augmenta any rera any. Aquest increment de 
la demanda d’aigua no sempre és atribuïble al creixement de la població, sinó a d’altres factors 
com l’elevat consum de l’agricultura, que a nivell català representa el 50% del consum total a 
Catalunya, o la demanda d’ instal·lacions esportives i de lleure que estan d’actualitat (camps de 
golf i pitch & putt, parcs aquàtics, balnearis,...). 

Amb la finalitat d’avaluar si la gestió de l’aigua en l’àmbit d’estudi s’assimila a un model 
territorial sostenible, s’estableixen els següents objectius generals: 

 Millorar la gestió dels recursos superficials i subterranis i fomentar el seu estalvi. 

 Exercir control sobre les captacions i la seva explotació. 

 Fer un consum d’aigua més eficient. 

 Millorar les xarxes de proveïment d’aigua potable. 

 Garantir la qualitat de l’aigua de proveïment públic. 

 Millorar dels sistemes de sanejament d’aigües residuals. 

 Fomentar la reutilització de les aigües residuals i la utilització d’aigües pluvials. 

En l’àmbit català i estatal, la gestió de l’abastament i del sanejament es regula per la normativa 
que es detalla a continuació: 

- Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del domini públic 
hidràulic, modificat pel Reial decret 606/2003, de 23 de maig. 

- Ordre de 15 de desembre de 1983 per la qual es regula la distribució d’aigües potables 
de consum públic mitjançant contenidors, cubes i cisternes mòbils. 

- Reial Decret 261/1999, de 16 de febrer, sobre protecció de les aigües contra la 
contaminació produïda per nitrats procedents de fonts agràries. 

- Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 

- Decret 218/1999, de 27 de juliol, de modificació del Decret 125/1999, de 4 de maig, 
d’aprovació dels estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

- Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s’aprova el Reglament dels tributs gestionats 
per l’Agència Catalana de l’Aigua. Correcció d’errades al Decret 103/2000, de 6 de març. 
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- Decret 167/2000, de 2 de maig, d’adopció de mesures excepcionals en matèria de fonts 
d’abastament públiques afectades per nitrats. 

- Decret 168/2000, de 2 de maig, d’adopció de mesures excepcionals en relació amb la 
utilització dels recursos hidràulics. 

- Decret 205/2000, de 13 de juny, d’aprovació del programa de mesures agronòmiques 
aplicables a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents 
de fonts agràries. 

- Reial Decret Legislatiu1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refòs de la llei 
d’Aigües. 

- Decret 119/2001, de 2 de maig, pel qual s’aproven mesures ambientals de prevenció i 
correcció de la contaminació de les aigües per nitrats. 

- Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d'aigües. 

- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis Públics de 
Sanejament. 

- Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 

- Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la 
qualitat de l’aigua de consum humà. 

- Decret 93/2005, de 17 de maig, d’adopció de mesures excepcionals en relació amb la 
utilització dels recursos hídrics. 

- Ordre SCO/3719/2005, de 21 de novembre, sobre substàncies per al tractament de 
l’aigua destinada a la producció d’aigua de consum humà. 

- Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis. 

- Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, on s’estableix el règim jurídic de la 
reutilització de les aigües depurades. 
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2.6.2. Diagnosi estratègica 
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a) Àmbit territorial 
 

No tots els municipis de l’àmbit d’estudi disposen de fonts pròpies de titularitat municipal 
per a l’abastament d’aigua potable 

Tot i que la majoria dels municipis de la present Agenda 21 disposen de captacions pròpies 
d’aigües subterrànies, municipis com Garriguella, Vilajuïga i recentment Pedret i Marzà, 
s’abasten mitjançant la compra d’aigua en alta dels pous de Peralada, gestionats per la 
Mancomunitat Intermunicipal d’Aigües de Garriguella, Vilajuïga, Pau, Palau-Saverdera i Pedret i 
Marzà. 

 

Centralització de les fonts d’abastament al municipi de Peralada 

Bona part dels aprofitaments que abasteixen als municipis de l’àmbit d’estudi es localitzen al 
terme municipal de Peralada. Aquestes captacions exploten l’aqüífer superficial quaternari i es 
concentren a la zona de confluència entre l’Orlina i el Llobregat.  

Cal destacar que en aquest sector no només es concentren les captacions que subministren a 
Peralada i Vilanova de la Muga, sinó que també les que es gestionen des de la Mancomunitat de 
Garriguella, Vilajuïga, Pau, Palau-Saverdera i Pedret i Marzà i des de la Mancomunitat de les 
Alberes. 

Val a dir que la concentració d’aprofitaments en una mateixa àrea pot suposar un greuge 
important en cas que qualsevol problemàtica que es doni en una de les captacions pugui acabar 
afectant-ne al conjunt. Per aquest motiu seria interessant dispersar les fonts d’abastament més 
al sud, en el sector de la Muga. 

 

El consum unitari d’aigua és superior a la dotació de referència que s’utilitza a Catalunya 

A l’àmbit d’estudi hi ha un total de 2.845 abonats que abasten a una població de 4.251 habitants 
i que a l’any 2008 van consumir 389.767 m3. 

El consum unitari d’aigua mitjà a l’àmbit d’estudi s’ha estimat en 213 l/persona.dia, valor 
lleugerament per sobre dels 200 l/persona.dia que es prenen de referència a l’hora de fer 
estudis d’abastament. No obstant, a nivell municipal, les diferències s’accentuen encara més i 
en bona part es justifica per l’auge de segones residències i pel fet que en la majoria dels 
municipis de l’àmbit d’estudi no es diferencien els usos sectorials de l’aigua i, per tant, tot es 
comptabilitza com a ús domèstic. 

 

Problemes en la qualitat d’aigua 

A nivell de qualitat de l’aigua subterrània, cal destacar certs problemes puntuals en alguns dels 
municipis de l’àmbit d’estudi: 
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- A Vilamaniscle es detecta un excés d’arsènic, antimoni i ferro que fa necessari tractar 
l’aigua per fer-la apta per al consum de boca. Això òbviament, genera una forta despesa 
econòmica per al municipi. 

- A Rabós d’Empordà s’està pendent de rebre el finançament necessari per a la construcció 
d’una planta de tractament que elimini l’excés de ferro i de manganès. 

- A Peralada hi ha algun pou es troba en el llindar màxim admissible pel que fa als nitrats. Cal 
recordar que el terme municipal de Peralada està designat com a zona vulnerable a la 
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

 

Presència d’abastaments particulars que no es troben legalitzats al registre d’aigües de 
l’Agència Catalana de l’Aigua 

A l’àmbit d’estudi existeix un nombre abundant d’abastaments particulars, la majoria no 
legalitzats, destinats a ús agrícola, ramader, industrial, recreatiu i, fins i tot, domèstic dels 
masos i habitatges aïllats existents en el territori. 

En el Registre d’Aigües de l’Agència Catalana de l’Aigua, hi figuren un total de 152 concessions 
amb un volum total concedit de 779.438 m3/any. 

Altrament, s’ha estimat en base a dades objectives (població disseminada, caps de bestiar, 
superfície agrícola) i per a tot l’àmbit d’estudi un consum d’aigua anual de 27.813 m3/any per a 
usos domèstics, 14.641.920 m3/any per a usos agrícoles, 781.388 m3/any per a usos ramaders i 
finalment 349.770 m3/any per a ús industrial. Val a dir però, que els volums obtinguts a través de 
les concessions existents en el Registre d’Aigües de l’Agència són molt menors, especialment, en 
els sectors ramader i agrícola, posant de manifest que la majoria d’aprofitaments no deuen estar 
degudament legalitzats. 

 

Baixa implantació de xarxa separativa 

Només Peralada i Vilajuïga han començat a instaurar la xarxa separativa d’aigües, la qual permet 
discernir les aigües residuals de les pluvials, contribuint a un menor entrada d’aigua a la 
depuradora i evitant que aquesta es col·lapsi. 

 

Sistemes de sanejament deficients a l’àmbit d’estudi 

A l’àmbit d’estudi es localitzen diversos nuclis de població –a banda dels masos i cases aïllades– 
on no hi arriba la xarxa i on l’única forma de sanejament possible és a través de fosses 
sèptiques. Es tracta en concret, dels veïnats de les Olives i el barri del Puig a Peralada, i Delfià a 
Rabós d’Empordà. 

Pel que fa al tractament de les aigües residuals cal destacar que els municipis de Garriguella, 
Pedret i Marzà, Rabós d’Empordà i Vilamaniscle no disposen d’estacions depuradores. De manera 
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que les aigües residuals es deriven a decantadors i/o a fosses sèptiques, que per sobreeixidor 
aboquen directament a llera, contaminant les aigües superficials. 

 

Existència d’autoritzacions d’abocament a llera pública 

Segons l’Agència Catalana de l’Aigua hi ha 12 expedients de diferents establiments que han 
presentat sol·licitud d’autorització d’abocament a llera pública, fet que posa de manifest la 
recurrència a l’abocament directe que s’està duent a terme en els municipis per manca 
d’infraestructures. 

 

Previsió de construcció de noves estacions depuradores 

El Programa de Sanejament de les Aigües Residuals Urbanes (PSARU) de 2005, realitzat per 
l’Agència Catalana de l’Aigua, contempla per a diferents horitzons temporals la construcció de 
diverses EDAR a Rabós d’Empordà (2006-2008), Garriguella, Pedret i Marzà, Vilanova de la Muga i 
Vilamaniscle (2009-2014). No hi ha constància, en l’actualitat, de cap projecte constructiu en 
aquest sentit. 

 

Reutilització d’aigües residuals 

Les aigües residuals depurades de l’EDAR de Peralada són reutilitzades per al reg del camp de 
golf de que disposa el municipi. El Golf Peralada disposa d’una concessió d’aigües regenerades 
de 100.000 m3 anuals. 

 

Els fangs procedents de depuradora són aptes per al seu reaprofitament agrícola 

Els fangs generats a l’EDAR de Peralada són qualitativament aptes per la seva aplicació agrícola. 

 

b) Àmbit municipal 

 

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

 Vilamaniscle disposa de fonts pròpies per satisfer les seves necessitats hídriques. 

 L’aigua de subministrament compleix amb la normativa vigent. 

 El consum d’aigua en el municipi ha disminuït durant el període 2007-2008. 

 Un consum unitari d’aigua per sota dels 200 l/hab.dia (147 l/hab.dia, any 2008). 
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 No hi ha atorgada cap autorització d’abocament a llera pública en el municipi. 

 El PSARU 2005 contempla la construcció d’una depuradora per a l’horitzó 2009-2014. 

PUNTS FEBLES / AMENACES 

 L’abastament no està donat d’alta al SINAC. 

 Les captacions municipals no estan degudament legalitzades. 

 Consum estacional d’aigua. A l’estiu augmenta la demanda en un 93%. 

 Manca d’ordenança reguladora de l’ús de l’aigua. 

 No es diferencia el consum d’aigua en funció del seu ús (domèstic, agrícola, ramader, 
industrial o municipal). 

 Problemes de qualitat de l’aigua per excés d’arsènic, antimoni i ferro, que fa necessari 
tractar l’aigua perquè sigui apte pel consum de boca. 

 Inexistència de sistemes de reutilització d’aigües pluvials. 

 En els fòrums de participació pública, celebrats amb motiu de la redacció de l’Agenda 21, 
els participants varen considerar la qualitat de l’aigua d’abastament dolenta, que té mal 
gust i amb concentracions elevades d’amoni entre d’altres paràmetres. 

 Les captacions municipals no disposen de comptadors que permeten conèixer el volum que 
s’explota dels pous i que es posa en xarxa. 

 Es desconeix el volum d’incontrolats a la xarxa de proveïment pública. 

 No hi ha xarxa separativa generalitzada en el municipi. 

 El municipi no disposa d’estació depuradora d’aigües residuals, de manera que s’aboquen 
directament a medi hídric, sense tractament previ, les aigües residuals que genera el 
municipi. 
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2.7. Atmosfera 

2.7.1. Objectius i criteris de sostenibilitat 

La contaminació atmosfèrica és un procés que s’inicia a partir de les emissions a l’aire dels 
diferents focus emissors de contaminants. Aquests contaminants segueixen una dinàmica 
condicionada pels processos de transport i dispersió propis del medi atmosfèric de la zona. Per 
tant, en analitzar la contaminació atmosfèrica cal considerar, d’una banda, les emissions 
(contaminants emesos per una font determinada), i d’altra banda, les immissions (presència de 
contaminants a l’aire que afecten a diferents receptors). Tot i que en general hi ha una certa 
correlació entre emissions i immissions, no són necessàriament equivalents, ja que es poden 
donar processos a l’atmosfera que poden transportar, dispersar, concentrar o, fins i tot, 
modificar la naturalesa dels contaminants. 

Amb la finalitat d’avaluar si la gestió de les fonts d’emissió de contaminants atmosfèrics en 
l’àmbit dels municipis de l’Agenda 21 és adequada per un model territorial de desenvolupament 
sostenible, i per tal de garantir la salut atmosfèrica de la població i del medi ambient, 
s’estableixen els següents objectius principals: 

 Controlar els principals focus emissors de contaminants atmosfèrics (mitjans de 
transport, processos industrials, fonts domèstiques i serveis, sector ramader, influències 
de municipis veïns, etc.) 

 Vetllar perquè les emissions i immissions de contaminants atmosfèrics no superin els 
llindars permesos. 

 Determinar i prevenir els focus d’emissions de contaminants atmosfèrics i els efectes de 
les immissions. 

La legislació de les emissions, en el sector industrial varia en funció del tipus d’emissions i del 
tipus de procés, de la tecnologia emprada, o del tipus i la qualitat de les matèries primeres 
utilitzades. A l’Annex I del Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 
22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de l’Ambient Atmosfèric, s’establia el Catàleg 
d’Activitats Potencialment Contaminants de l’Atmosfera (CAPCA), que englobava totes 
aquelles activitats industrials emissores de contaminants, classificades en tres grups (A, B, C) de 
més a menys contaminants, a partir de controls d’emissió periòdics que realitzava el 
Departament de Medi Ambient.  

 Aquest catàleg de les activitats potencialment contaminants de l’atmosfera ha quedat superat a 
partir de l’entrada en vigor de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de 
l’Administració Ambiental (IIAA) amb la qual es realitza un informe integrat de les emissions de 
contaminants atmosfèrics, classificant les activitats contaminants de l’aire en els Annexos I i II.1. 

En aquest sentit, en l’àmbit concret d’estudi dels municipis de l’Agenda 21, hi consten 10 
activitats resoltes i tramitades en règim d’autorització segons Annex I de la IIAA (d’alta 
incidència ambiental): 7 a Peralada (bàsicament ceràmiques i granges), 1 a Pedret i Marzà 
(abocador comarcal), 1 a Vilajuïga (dipòsit de runes) i 1 a Rabós d’Empordà (explotació porcina). 
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Pel que fa a les activitats tramitades i resoltes segons Annex II.1 (de mitja incidència ambiental) 
als municipis de l’Agenda 21 hi consten 41 activitats, distribuïdes 34 a Peralada, 4 a Pedret i 
Marzà i 3 a Garriguella. La majoria de les classificades com Annex I i II.1 són activitats 
ramaderes de bestiar porcí, boví o aviram d’engreix, que pel nombre de bestiar que 
concentren poden ser fonts contaminants de l’atmosfera. 

Els municipis de Vilamaniscle i Garriguella no tenen cap activitat tramitada segons l’Annex I 
(d’alta incidència ambiental) i els municipis de Vilajuïga, Vilamaniscle i Rabós d’Empordà no 
tenen cap activitat tramitada segons Annex II.1 (de mitja incidència ambiental). 

Posteriorment, el Departament de Medi Ambient i Habitatge va posar en marxa l’Inventari 
d’emissions i fonts contaminants de Catalunya (EPER-CAT), en compliment de la Decisió de la 
Comissió Europea 2000/479/CE i del “Document d’orientació per a la realització de l’EPER” de 
la mateixa Comissió, segons els quals s’establia una llista de 50 contaminants que, en cas de ser 
alliberats a l’atmosfera o a l’aigua, calia notificar per part dels establiments afectats. Els 
centres productius que estan obligats a informar de les substàncies que emeten a l’atmosfera 
són tots aquells inclosos en l’Annex I de la Directiva 96/61/CE (IPPC). Les substàncies a declarar 
eren diferents segons el tipus d’activitat de cada centre i s’havien de notificar amb una 
periodicitat anual. L’informe European Pollution Emission Register es va traduir a Catalunya com 
EPER-CAT. 

Actualment, el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha engegat el registre E-PRTR 
(European Pollutant Release and Transfer Register), és a dir, el Registre Europeu d’Emissions i 
Transferències de Contaminants, aprovat per la Comissió Europea el febrer de 2006. Aquest nou 
registre substitueix l’inventari EPER anterior i amplia el seu camp d’actuació pel que fa a 
activitats afectades i contaminants. A més afegeix emissions als sòls i també transferència de 
residus. A l’Estat Espanyol els establiments afectats per la nova normativa han de notificar les 
dades en el format especificat pel Reial Decret 508/2007, de 20 d’abril, pel qual es regula el 
subministrament d’informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les actuacions 
ambientals integrades. Aquest Reial Decret especifica les activitats afectades pel nou registre E-
PRTR (a l’Annex I), la llista de substàncies que cal notificar (Annex II) i la informació que cal 
declarar de l’establiment i dades d’emissions (a l’Annex III). 

Les principals diferències del PRTR respecte l’EPER són que la llista de contaminants s’amplia de 
50 a 115, que a més de les emissions a l’aire i a l’aigua s’hauran de declarar les emissions al sòl i 
transferències fora dels establiments de residus, concentra informació sobre les emissions 
difuses i afegeix a les activitats considerades per l’EPER: les explotacions mineres subterrànies i 
a cel obert de més de 25 ha, les depuradores urbanes de més de 100.000 habitants equivalents o 
les depuradores independents de més de 10.000 m3/dia i les piscifactories de més de 1.000 
tones/anys de peixos o crustacis entre d’altres. Algunes d’aquestes activitats incloses no són de 
l’IPPC. 

A partir de la consulta del PRTR-CAT (Registre d'Emissions i Transferència de Contaminants de 
Catalunya), anteriorment EPER-CAT, existeixen 2 activitats a Peralada que emeten 45.000 
Kg/any d’amoníac, i 1 a Rabós d’Empordà que emet uns 32.000 Kg/any d’amoníac; totes elles 
indústries agroalimentàries i ramaderes, essent el llindar establert per a les emissions 
d’amoníac (NH3) de 10.000 Kg/any (segons el RD 508/2007). Val a dir, però, que Pedret i Marzà -
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tot i l’existència de la Deixalleria i el Dipòsit controlat comarcal-, Garriguella, Vilajuïga i 
Vilamaniscle, no tenen activitats incloses en aquest registre PRTR-CAT. 

 

2.7.2. Diagnosi estratègica 

L’anàlisi de la contaminació atmosfèrica dels municipis de l’Agenda 21 considera, d’una banda 
les emissions (contaminants emesos per una font determinada), i de l’altra, les immissions 
(presència de contaminants a l’aire que afecten a diferents receptors). 

Una bona gestió dels recursos i de les activitats establertes en el territori poden potenciar un 
desenvolupament econòmic equilibrat amb les capacitats i vulnerabilitat atmosfèriques, 
intrínseques de cada àmbit, millorant la qualitat de l’aire i, per tant, la qualitat de vida de les 
persones. 
 

Emissions de CO2 equivalent amb efecte hivernacle per sectors i per municipis en %.  
Any 2008 
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a) Àmbit territorial 
 

A l’àmbit de l’Agenda 21 no hi ha cap estació de control de la qualitat atmosfèrica, però es 
detecta una bona qualitat de l’aire  

A l’àmbit de l’Agenda 21, no s’hi troba cap estació automàtica de control de la contaminació 
atmosfèrica inclosa a la XVPCA (Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica). 
La més pròxima es troba a Agullana i mesura l’ozó troposfèric i la pluja àcida des de l’1 de gener 
de l’any 1992.  

El Servei de Vigilància i Control de l’Aire (Secció d’Immissions) del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge ha facilitat les dades de l’estació automàtica d’Agullana pel període 1992–
2007. S’observa que en aquest interval s’ha superat 32 vegades el llindar d’informació de la 
població a l’estació automàtica d’Agullana pel que fa a l’ozó (O3), és a dir, la mitjana horària ha 
estat superior a 180 µg/m³ d’O3.  

En aquest període de 15 anys s’han superat 517 vegades l’objectiu a llarg termini fixat per la 
Unió Europea, per a la protecció de la salut humana, és a dir, s’ha superat el màxim de les 
mitjanes 8 - horàries del dia superiors a 120 µg/m³.  

Tanmateix, l’estació d’Agullana, tot i ser la més propera, es troba a 16 Km de l’àmbit d’estudi, 
per tant, no sempre les dades de qualitat atmosfèrica són extrapolables a l’àmbit de l’Agenda 
21. 

Per altra banda, la qualitat de l’aire a Catalunya també es valora en funció de l'Índex Català de 
Qualitat de l'Aire (ICQA) que es calcula sobre els nivells d’immissió dels contaminants SO2, NO2, 
CO, PST, O3 i PM10 mesurats a les estacions automàtiques de la XVPCA. La qualitat de l’aire a les 
estacions més properes de la XVPCA (Girona i Begur) és excel·lent i satisfactòria. 

Finalment, pel que fa als nivells de qualitat de l’aire a les diferents Zones de qualitat de l’aire 
(ZQA) de l’Empordà i de les comarques de Girona, al llarg de l’any 2009, no s’ha detectat cap 
superació de les concentracions límit establertes per la normativa. 

 

Els combustibles líquids són la principal font emissora de contaminants atmosfèrics, 
conseqüència del transport interurbà i urbà i del sector agrícola 

Els combustibles líquids (gasoil i gasolina) són els responsables de la major part de les emissions 
de contaminants a l’àmbit d’estudi. Aquest combustible es consumeix principalment en els 
desplaçaments interurbans (53% de les emissions de l’àmbit d’estudi), més que en els urbans 
(0,2%), però també resulten significatives les emissions de gasoil en el sector agrícola, 
(consumibles per la maquinària agrícola o bé en les explotacions ramaderes, i que suposen un 
45% de contribució de la contaminació atmosfèrica). 

En el transport interurbà (és a dir, el transport extern entre municipis), la pressió atmosfèrica 
que generen la N-260 i la GI-604/610, que suposa el 82% de la contaminació atmosfèrica 
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generada a Vilajuïga, el 61% a Garriguella, el 44% a Peralada i el 35% a Pedret i Marzà, atesa 
l’elevada intensitat mitjana de trànsit (IMT) en aquestes dues vies. 

També s’ha de considerar l’augment de mobilitat a l’estiu, que fa incrementar el trànsit 
interurbà i, per tant, les emissions a tot el territori. 

 

La major part de les emissions atmosfèriques de tot l’àmbit d’estudi es generen a Peralada, 
Vilajuïga i Garriguella  

Per municipis, si es pren de referència les emissions de CO2 equivalent produït als municipis de 
l’Agenda 21, el 40% es genera a Peralada, el 27% a Vilajuïga i el 21% a Garriguella, atenent al pas 
de la N-260, a la superfície municipal i al seu pes demogràfic. 

Com s’ha dit anteriorment, el transport local és la principal causa de contaminació atmosfèrica 
als municipis de l’Agenda 21. La proximitat a l’àrea urbana de Figueres, i la considerable 
superfície de carreteres comarcals fan que Peralada sigui el municipi que més contribueix a 
aquesta contaminació. 

Pel que fa al sector domèstic, els municipis que més contribueixen a les emissions atmosfèriques 
conseqüència de l’ús de combustibles líquids són Vilamaniscle i Garriguella. En canvi, Peralada, 
tot i el seu pes demogràfic genera poques emissions en el sector domèstic per l’ús d’energia 
elèctrica en les noves construccions, en substitució de les fonts d’energia fòssil, més 
contaminants. 

Pel que fa al sector industrial, als municipis de l’Agenda 21 no hi ha cap activitat industrial 
potencialment contaminant de l’atmosfera. 

 

El balanç de compostos emesos contribuents a l’Efecte Hivernacle no és equilibrat amb el 
poder d’absorció del territori 

El diòxid de carboni es troba normalment a l’atmosfera en una concentració mitjana del 0,03%. 
Si es produeix un increment de la seva concentració a l’atmosfera, es contribueix a accentuar 
l’efecte hivernacle, ja que aquest gas absorbeix la radiació infraroja provinent del sòl i dels 
oceans.  

Si es compten les emissions de diòxid de carboni equivalent emeses a la totalitat dels municipis 
de l’Agenda 21, la petjada ecològica en quant a emissions equival a una superfície agroforestal 
de 21.035 ha (superfície necessària per a l’absorció de les emissions de CO2 que es generen al 
territori). Tanmateix, la superfície real de sòl agroforestal a l’àmbit és de 8.229 ha. 

En aquest sentit, es conclou que el sistema, considerant tots els municipis de l’Agenda 21, no és 
equilibrat, ja que es necessita 2,56 vegades la superfície existent. És a dir, l’àmbit territorial 
només pot absorbir el 39% de les emissions de CO2 que s’hi generen.  
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Tot i això, cal considerar que la capacitat de dispersió del territori és molt elevada, atenent a 
fenòmens atmosfèrics com la tramuntana i la marinada, així com els cursos superficials (rius, 
rieres, canals, etc) que canalitzen l’aire i les emissions. 

 

Presència d’activitats incloses en el Registre d’Emissions i Transferència de Contaminants de 
Catalunya (PRTR-CAT) 

A l’àmbit de l’Agenda 21 hi ha 3 activitats incloses en el PRTR-CAT . Es tracta d’activitats 
ramaderes (d’engreix de porcs i aviram), 2 ubicades a Peralada i 1 a Rabós d’Empordà, les quals 
emeten una quantitat d’amoníac (NH3) en Kg/any per sobre del llindar establert per la normativa 
descrita (10.000 Kg/any d’amoníac). 

En concret es tracta d’una explotació avícola de més de 40.000 places de gallines ponedores a 
Peralada (que emet 31.975 Kg/any d’amoníac), d’una explotació porcina de més de 2.000 places 
per a porcs d’engreix (que emet 13.035 Kg/any d’amoníac) també a Peralada, i d’una explotació 
de més de 750 truges en cicle tancat (que emet 32.354 Kg/any d’amoníac) ubicada a Rabós 
d’Empordà. 

Val a dir, però, que Pedret i Marzà, Garriguella, Vilajuïga i Vilamaniscle no tenen activitats 
incloses en aquest registre. 

 

Actualment, no hi ha cap municipi de l’àmbit d’estudi que disposi de gas natural 

Les emissions generades al propi àmbit –que no són de fonts externes com el transport local pel 
pas de la N-260 i de la C-252- s’originen en les calefaccions particulars, en les instal·lacions 
d’escalfament d’aigua i en les cuines. Actualment els municipis de l’Agenda 21 no disposen de 
gas natural, essent les fonts d’energia domèstica el propà, el butà i el gasoil. En comparació 
amb aquests, el gas natural emet molts menys gasos contaminants (SO2, CO2, NOX i CH4) per 
unitat d’energia produïda. 

 

Queixes dels veïns de Pedret i Marzà per males olors de l’Abocador Comarcal  

Al municipi de Pedret i Marzà s’hi troba l’abocador comarcal de residus gestionat pel Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, el qual està previst ampliar recentment. 

Segons el cens de població i habitatge realitzat l’any 2001 (Instituto Nacional de Estadística), 
davant la pregunta de quins són els principals problemes en l’habitatge, la contaminació 
atmosfèrica o les males olors és percebuda com a un problema en un 36,73% dels habitatges de 
Pedret i Marzà.  

El problema de les males olors generades per l’abocador comarcal es va posar de manifest en els 
fòrums de participació ciutadana. 
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Cap dels municipis de l’Agenda compta amb una ordenança específica relacionada amb la 
protecció del medi atmosfèric i/o les males olors 

Cap dels municipis de l’Agenda 21 disposa d’ordenança reguladora de les emissions a l’atmosfera 
i/o de les olors. 

L’olor és un paràmetre cada vegada més estudiat als països més avançats per les molèsties que 
pot ocasionar a la població, especialment en el seu lloc de residència. 

Està demostrat que l’exposició freqüent a atmosferes carregades d’olors, a més de la reducció 
de la qualitat de vida, pot accelerar l’aparició de trastorns patològics. Tanmateix cal indicar 
que, en algunes ocasions, les olors poden originar-se en reaccions químiques de descomposició. 

Instal·lacions industrials com la fabricació de productes d’alimentació, depuradores d’aigua, 
tractament de residus, eliminació de despulles animals, indústries químiques, entre altres, s’han 
mostrat com a generadores potencials d’olors. 

La Llei 3/1998, de 27 de febrer i el Decret 136/1999, de 18 de maig, de desplegament 
d’aquesta, reafirma la competència dels Ajuntaments per a la regulació de la problemàtica de 
les olors i, per tant, per a l’emissió d’un informe vinculant en referència a aquest tema, així 
com a d’altres qüestions de la seva competència. En aquest sentit, els ajuntaments poden 
establir un règim d’inspeccions i uns llindars pel que fa a unitats d’olor per metre cúbic 
(UO/m3) i per tipus d’indústria. 

Pel que fa a les ordenances per la protecció de l’ambient atmosfèric, aquestes permeten a 
nivell municipal regular activitats que generen emissions com per exemple, la construcció, la 
rehabilitació i la demolició d’edificis, etc.  

 

El territori de l’Agenda 21 té una alta capacitat i una molt baixa vulnerabilitat per 
l’establiment de nous focus emissors dels paràmetres PST, SO2, NOx i CO 

La vulnerabilitat d’un territori indica el risc d’exposició de la població i dels espais d’interès 
natural als contaminats atmosfèrics. Segons la Direcció General de Qualitat Ambiental del 
Departament de Medi Ambient, a l’àmbit de l’Agenda 21 se l’hi assigna una vulnerabilitat nul·la 
o molt baixa pels paràmetres avaluats (PST, SO2, NOx i CO) 

Per altra banda, la capacitat atmosfèrica indica aquelles àrees que ofereixen condicions més 
favorables per a l’establiment de nous focus emissors. En aquest sentit, tots els municipis de la 
present memòria descriptiva disposen d’una capacitat alta per a l’establiment d’aquests focus. 
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b) Àmbit municipal 

 

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

 La qualitat de l’aire al municipi de Vilamaniscle és bona. 

 Alta capacitat i una baixa o nul·la vulnerabilitat per l’establiment de nous focus emissors 
dels paràmetres PST, SO2, NOx i CO. 

 Vilamaniscle només emet el 3,9% del total de CO2 equivalent generat a l’àmbit d’estudi, 
majoritàriament procedent del transport local i del sector ramader i agrícola. 

 No hi ha cap activitat a Vilamaniscle inclosa en el Registre d’Emissions i Transferència de 
Contaminants de Catalunya (PRTR-CAT). 

 Només el 5,56% dels habitatges de Vilamaniscle manifesten percebre males olors i tenir 
problemes derivats de la contaminació atmosfèrica (segons enquesta del Instituto Nacional 
de Estadística, any 2001). 

PUNTS FEBLES / AMENACES 

 Tot i que la qualitat de l’aire és bona, no hi ha cap estació automàtica de control de les 
immissions atmosfèriques al municipi. 

 El balanç de diòxid de carboni equivalent denota que és un sistema pràcticament equilibrat, 
tot i que cal 1,19 vegades la superfície agroforestal existent per a l’absorció de les emissions 
generades al municipi. 

 El municipi no disposa de xarxa de gas natural, un recurs més eficient que emet molts menys 
gasos contaminants per unitat d’energia produïda. 

 En els fòrums de participació ciutadana es va posar de manifest problemes de males olors 
procedents del clavegueram. 

 Vilamaniscle no està adherit al Manifest dels  Municipis Gironins contra el Canvi Climàtic. 
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2.8.Soroll 

2.8.1. Objectius i criteris de sostenibilitat 

El soroll és una font de contaminació ambiental que, sobretot en zones urbanes, pot arribar a 
pertorbar l’estat de benestar de les persones i la seva qualitat de vida. Als nuclis urbans el soroll 
ambiental és la suma de diverses fonts emissores. De tots els impactes acústics el trànsit 
motoritzat sol ser el més rellevant (es considera que genera el 80% del soroll) dins els nuclis 
urbans, al tractar-se d’una font de contaminació mòbil i difusa de complexa solució. Per altra 
banda, hi ha d’altres fonts procedents de l’activitat industrial, de la construcció, bars, 
discoteques, així com dels propis particulars (electrodomèstics, audio-visuals, eines de 
bricolatge, etc.) que en alguns casos poden ser també significatives. 

Els principals criteris de sostenibilitat en quant al soroll ambiental s’encaminen fonamentalment 
a pal·liar i corregir els efectes nocius de contaminació acústica en les persones, i adequar el 
soroll ambiental existent a la sensibilitat acústica del territori, el qual variarà en funció de l’ús 
residencial, industrial, vial, etc. 

La legislació actual que regula el soroll i les vibracions és el següent: 

 En l’àmbit europeu, es va aprovar la Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, amb l’objectiu 
d’establir un marc comú destinat a evitar, prevenir i reduir, amb caràcter prioritari els 
efectes nocius de l’exposició de la població al soroll. 

 La Llei estatal 37/2003, del soroll i la Llei catalana 16/2002 de protecció contra la 
contaminació acústica, incorporen els criteris establerts a la Directiva abans esmentada, 
disposant un seguit de mesures a adoptar pels ajuntaments amb la voluntat de millorar la 
qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes, dotant-los d’una sèrie d’eines per tal 
d’aconseguir aquesta finalitat. 

 El darrer esglaó normatiu és l’ordenança sobre el soroll i les vibracions que han d’elaborar i 
aprovar tots els municipis. 

 

2.8.2. Diagnosi estratègica  

Tot seguit es relacionen els principals punts de diagnosi en relació a la contaminació acústica en 
els municipis de la present Agenda 21. 
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a) Àmbit territorial 
 

Contaminació acústica poc significativa 

En l’àmbit d’estudi no es té constància de contaminació per soroll d’efectes nocius, només 
aquella associada al trànsit rodat de les carreteres més concorregudes com la N-260, la C-252, la 
GI-610 i la GI-604. Tanmateix, en els fòrums de participació celebrats amb motiu de la redacció 
de l’Agenda 21, la població va posar de manifestar problemes de soroll puntuals associats a oci 
nocturn i a la circulació de motocicletes a l’interior dels nuclis urbans. 

Segons el cens de població i habitatge realitzat l’any 2001 per l’Instituto Nacional de Estadística, 
un 10,40% considera la contaminació acústica com a principal inconvenient en l’habitatge. 

 

El trànsit, principal focus del soroll ambiental 

Si bé l’àmbit d’estudi no presenta problemes significatius de soroll, cal matisar que dins dels 
nuclis urbans, el trànsit motoritzat és l’impacte acústic més rellevant, al tractar-se d’una font 
de contaminació mòbil i difusa de complexa solució. 

 

Declarades zones de sensibilitat acústica alta i moderada en l’àmbit d’estudi 

Per poder caracteritzar el nivell de soroll i gestionar-lo de forma eficient, el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge ha elaborat un mapa de capacitat acústica a cada municipi a on 
determina els nivells d’immissió (nivell acústic mitjà existent durant un període de temps i un 
lloc determinat) a les zones urbanes, als nuclis de població, i si s’escau, a les zones del medi 
natural, mitjançant l’establiment de les zones de sensibilitat acústica. 

Aquest mapa hauria d’haver estat aprovat pels ajuntaments abans de l’octubre de 2005 i la 
zonificació de les sensibilitats acústiques hauria de ser incorporada en la planificació urbanística 
de qualsevol infraestructura en el territori. 

Els mapes realitzats de bona part dels nuclis de l’àmbit d’estudi presenten una sensibilitat 
acústica que alterna zones d’alta sensibilitat acústica (requereixen una protecció alta contra el 
soroll) que es corresponen amb els carrers interns dels nuclis residencials; i zones de moderada 
sensibilitat acústica (admeten una percepció mitjana del soroll) com ho són les vies de 
comunicació secundàries. Per últim, es considera la N-260 com a zona de baixa sensibilitat 
atenent a que es tracta d’un àmbit que admet una percepció elevada de soroll. 
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b) Àmbit municipal 

 

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

 El POUM incorpora la contaminació acústica com a criteri d’ordenació i planejament 
urbanístic 

 Baix impacte de les fonts de soroll en el municipi 

 El soroll no es percep com a impacte significatiu en l’habitatge. Només un 9,2% el considera 
un problema (Cens població i habitatge, 2001) 

 Vilamaniscle disposa d’ordenança reguladora del soroll 

PUNTS FEBLES / AMENACES 

 No s’ha elaborat cap mapa sònic 

 El mapa de capacitat acústica no està aprovat 
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2.9.Residus 
 

2.9.1. Objectius i criteris de sostenibilitat 

Per tal d’avaluar si la gestió dels residus de l’àmbit d’estudi és adequada per un model 
territorial de desenvolupament sostenible, s’estableixen els següents criteris o objectius: 

 Promoure la sensibilització de la població en temes de medi ambient i reciclatge. 

 Fomentar la minimització, la reutilització i/o el reciclatge dels residus urbans, ramaders, 
industrials...  

 Incrementar les eficiències de la recollida selectiva per tal d’assolir els objectius 
marcats pel Programa de Gestió de Residus Municipals. 

 Facilitar la disponibilitat d’instal·lacions adequades pel tractament i/o dipòsit dels 
residus. 

 Detectar i localitzar els punts d’abocament incontrolats per tal de poder-ne planificar 
neteges i controls. 

 

A continuació es detalla la normativa en matèria de residus que afecta al territori català:  

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos –modificada i ampliada per la Ley 62/2003. 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

 Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. Aquesta normativa deroga les anteriors vigents fins aquest 
moment en matèria de regulació de residus. 

 Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 
residus i del cànon sobre la deposició de residus. 

 Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2007-2012. 

 Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 
2005-2012. 
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2.9.2. Diagnosi estratègica 

Residus municipals, industrials i ramaders 
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a) Àmbit territorial 
 

Augment de la producció de residus municipals 

La ràtio de producció de residus per habitant ha experimentat un lleuger augment al conjunt de 
l’àmbit d’estudi (de 1,9 a 2,02 kg/hab.dia, període 2001-2008). Aquesta ràtio es manté per sota 
la mitjana altempordanesa (2,4), però per sobre la catalana (1,6). 

 

Augment de la recollida selectiva però de manera incompleta 

La recollida selectiva s’ha incrementat en cadascun dels municipis, malgrat que continua 
mantenint-se per sota la de rebuig –excepte a Vilajuïga on se situa molt per sobre–. La recollida 
selectiva assoleix un valor mitjà del 14%, respecte el total de residus generats, sense tenir en 
compte les dades de Vilajuïga que se situen al 75%. 

En alguns municipis manca la recollida d’algunes fraccions com la matèria orgànica, tèxtil, piles i 
olis domèstics. 

 

Implantació de la recollida de matèria orgànica i del compostatge però de manera incompleta 

La recollida de la matèria orgànica només està implantada a Vilajuïga, mentre que la resta de 
municipis de l’Agenda 21 no en disposen. 

Segons informa el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, el Pla de desplegament de la FORM preveu 
la implantació d’aquesta recollida a Peralada i Garriguella per l’any 2011. Per la resta de 
municipis no es preveu la implantació de moment, però es vol fomentar el compostatge casolà. 

Pel que fa al compostatge casolà, Garriguella, Pedret i Marzà, Peralada i Vilamaniscle s’han 
adherit a la campanya de compostatge casolà del Consell mentre que Rabós de moment no. 
Vilajuïga disposa de campanya de compostatge casolà de gestió municipal. 

Segons informació de l’Agència de Residus de Catalunya, es preveu la construcció d’una planta 
comarcal de compostatge al terme municipal de Pedret i Marzà. 

 

Implicació del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en la gestió dels residus municipals 

L’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha redactat (març 2008) el Pla 
estratègic per a la gestió de residus municipals a l’Alt Empordà, un document que recull 
l’estat actual de la gestió dels residus de la comarca, adapta i aplica els objectius del 
PROGREMIC 2007-2012 a la nova planificació del Model de gestió de residus comarcal, i proposa 
actuacions generals futures en l’àmbit de la gestió dels residus i un Pla de seguiment. 

A partir dels objectius i estratègies fixades al Pla, el següent pas és redactar un Pla de gestió de 
residus per a cada municipi de la comarca, que establirà les actuacions a realitzar, generalment 
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sota un objectiu comú: eliminar aquells contenidors de rebuig que estan sols, i constituir àrees 
d’aportació complertes (totes les fraccions) i el màxim de properes als centre del poble, que 
incloguin també contenidors de poda i jardineria, runa i voluminosos. 

L’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal ha informat que aquests Plans de gestió dels 
municipis de l’Agenda 21 estan en període de redacció, i que la seva finalització depèn de la 
implicació dels ajuntaments. A Garriguella, Pedret i Marzà, Peralada i Vilamaniscle s’han dut a 
terme sessions de participació ciutadana monogràfiques de residus, mentre que a Rabós s’han 
distribuït enquestes. 

Vilajuïga queda exempt d’aquest pla perquè du a terme una gestió municipal dels seus residus. 

 

Compliment irregular dels objectiu fixats al Programa de Gestió de Residus Municipals 
(PROGREMIC) i al Pla estratègic per a la gestió de residus municipals a l’Alt Empordà 

Tots els municipis compleixen l’objectiu comarcal fixat pel 2008 de la fracció vidre, ja que 
superen el 53,95% d’eficiència. També –excepte Peralada- compleixen l’objectiu comarcal de 
recollida de paper cartró i d’envasos. 

Amb relació als objectius per l’any 2012, pel que fa al vidre, Rabós d’Empordà, Vilajuïga i 
Vilamaniscle ja els compleixen, i els dos primers també compleixen el percentatge d’envasos. 

Cap municipi supera actualment l’objectiu de 2012 del paper. Vilajuïga és l’únic municipi que 
realitza la recollida d’orgànica i ja supera el percentatge actual i el fixat pel 2012. 

Els assistents als fòrums de debat de Garriguella, Pedret i Marzà i Peralada coincideixen en la 
idea que la recollida selectiva no és prou eficient per la manca de consciència ciutadana, de 
manera que el foment de la informació i difusió d’aquesta recollida, es considera la única via per 
canviar aquesta tendència. 

 

Diferents sistemes de recollida 

Vilajuïga realitza un sistema de recollida “porta a porta” de totes les fraccions, d’iniciativa i 
gestió municipal. Peralada realitza també el servei de “porta a porta” als carrers del casc antic. 
A la resta del municipi i a la resta de poblacions, la recollida dels residus es fa a través de 
contenidors situats en àrees d’aportació. 

El sistema més eficaç, des del punt de vista de resultats de valorització, és la recollida porta a 
porta que s’està portant a terme a Vilajuïga. No obstant, el cost d’aquest sistema és important i 
difícil d’assumir per municipis petits. 

 



70 Document 2. Diagnosi 
Agenda 21 dels municipis de Peralada, Pedret i Marzà, Vilajuïga, Garriguella, Vilamaniscle i Rabós d’Empordà 

Compliment de la ràtio de contenidors, però descontentament de la població envers les 
àrees d’aportació 

L’Agència de Residus de Catalunya preveu com a ràtio orientativa, que en municipis rurals hi 
hagi un contenidor de paper i cartró, de vidre, i d’envasos per cada 250 habitants, i un de la 
fracció resta per cada 100 habitants. Aquesta ràtio es compleix a tots els municipis que tenen 
contenidors, excepte els contenidors d’envasos a Garriguella (288 hab/contenidor). 

En base a les aportacions dels fòrums de debat, a Garriguella i a Pedret i Marzà, es posa de 
manifest que hi ha poques àrees d’aportació, que no estan complertes i que estan lluny de les 
cases i nuclis. A Peralada i Pedret i Marzà es fa constar que sovint els seus contenidors es troben 
desbordats a causa, probablement, de que persones de municipis veïns, els utilitzen. A 
Vilamaniscle es fa saber que a l’estiu els contenidors es veuen saturats per l’augment de 
població resident.  

 

Correcte funcionament de les deixalleries/minideixalleries municipals però manca de 
cobertura a tots els municipis 

Vilajuïga disposa de deixalleria municipal. 

Recentment l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha aprovat l’habilitació d’una deixalleria a 
Peralada (prop del camp de futbol) i a Garriguella (encara sense definir la seva ubicació), que 
s’incorporaran a la xarxa. Pedret i Marzà fa ús de la deixalleria que es troba a les instal·lacions 
de l’abocador comarcal. 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà valora la possibilitat d’implantar punts de recollida a 
Vilamaniscle i Rabós. 

 

Manca de consciència ambiental 

En alguns dels fòrums de debat celebrats als diferents municipis s’ha fet constar la manca de 
consciència i sensibilitat ambiental de la ciutadania pel que fa al reciclatge. 

 

Presència d’abocaments incontrolats 

Tots els municipis tenen o han tingut problemàtiques amb abocaments incontrolats. Per aquest 
motiu, han rebut subvencions de l’Agència de Residus de Catalunya per netejar-los, però amb el 
temps es tornen a generar. 

 

Dipòsit controlat a Pedret i Marzà 

L’abocador Comarcal de l’Alt Empordà es troba al terme municipal de Pedret i Marzà i està en 
funcionament des de maig de 1988. La instal·lació dóna servei als 68 municipis de la comarca i a 
les empreses de la comarca que vulguin abocar-hi residus comercials assimilables a residus sòlids 
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urbans (RSU), que és el mateix que fracció resta. És un abocador que tracta aproximadament 
unes 100.000 tones anuals de residus, té una capacitat de tractament de lixiviats de 16.425 m3 i 
de tractament de metà de 1.524.240 m3. 

Segons el Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 
2005-2012, hi ha la previsió d’ampliar aquest dipòsit controlat comarcal ja que es preveu el seu 
exhauriment en un període de 5 anys. 

 

Satisfactori servei de neteja viària 

No es detecten incidències respecte la neteja viària dels municipis d’estudi, llevat a Peralada, 
on al fòrum de debat els assistents posen de manifest el poc civisme d’alguns veïns que no 
recullen les defecacions dels gossos. 

 

No tots els municipis disposen d’ordenances reguladores dels residus de la construcció 

Garriguella, Peralada i Vilajuïga disposen d’ordenança de runes i enderrocs. No és el cas de 
Pedret i Marzà, Rabós i Vilamaniscle. 

A Peralada s’hi localitza un dipòsit controlat de runa i hi ha la previsió d’instal·lar-hi també una 
planta de reciclatge de residus de la construcció.  

 

Nivells alts de valorització dels residus industrials i recollida d’olis minerals usats 

La totalitat dels residus industrials dels municipis de l’àmbit d’estudi, segons dades disponibles 
(any 2007), reben un tractament final basat en la valorització externa. 

L’Agència de Residus de Catalunya, a través d’una empresa privada, facilita un servei de 
recollida selectiva d’olis minerals usats als tallers i indústries dels municipis. 

 

Correcta gestió dels residus sanitaris generats als consultoris locals 

Els residus sanitaris que es generen als diferents consultoris locals, malgrat ser quantitats 
reduïdes, reben una correcta gestió per part del propi personal sanitari que hi treballa, essent 
transportats al centre d’atenció primària assignat, el CAP de Peralada. Allí són emmagatzemats 
als contenidors especials fins que l’empresa autoritzada per l’Agència de Recollida de Residus, 
n’efectua la recollida. 

 

Balanç negatiu de les dejeccions ramaderes 

Tots els municipis, excepte Garriguella i Peralada, presenten un balanç negatiu entre la 
quantitat de nitrogen provinent de les dejeccions ramaderes, i la capacitat d’absorció dels 
terrenys agrícoles, el que significa que el nitrogen generat és absorbit per les terres agrícoles de 
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la zona. Tanmateix, els importants volums excedentaris de Peralada, fan que l’àmbit d’estudi en 
el seu conjunt presenti un balanç positiu de +109.683 kg N/ha. 

Peralada és l’únic municipi de l’àmbit d’estudi que està designat com a zona vulnerable per 
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries (segons Decret 283/1998 i Decret 
476/2004). 

 

b) Àmbit municipal 

 

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

 A Vilamaniscle, durant el període 2001-2008, el percentatge de recollida selectiva respecte 
el total de residus generats ha augmentat, situant-se vora el 17%. 

 El municipi s’ha adherit a la campanya de compostatge casolà del Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà. 

 El Consell Comarcal ha redactat el Pla estratègic per a la gestió de residus municipals a 
l’Alt Empordà, en el marc del qual s’ha fet una sessió de participació ciutadana 
monogràfica de residus. Cal vetllar i procurar perquè s’elabori un correcte i adequat Pla de 
gestió de residus. 

 Es compleix el nivell mínim d’eficiència que marca el PROGREMIC per al 2012 pel vidre. I 
es compleixen els objectius que estableix Pla estratègic per a la gestió de residus 
municipals a l’Alt Empordà per al 2008 de paper i envasos. 

 Es compleixen les ràtios del nombre d’habitants per contenidor de totes les fraccions. 

 El Consell Comarcal de l’Alt Empordà valora la possibilitat d’implantar un punt de recollida 
al municipi. 

 Satisfactori servei de neteja viària. 

 La generació de residus industrials no és destacada al municipi. Tanmateix, se segueixen 
sistemes de valorització d’aquests residus. 

 Correcta gestió dels residus sanitaris que es generen al consultori local. 

 Balanç negatiu de dejeccions ramaderes al municipi. El balanç entre la quantitat de 
nitrogen provinent de les dejeccions ramaderes i la capacitat d’absorció dels terrenys 
agrícoles és negatiu (-11.797 kg N/ha), el que significa que el nitrogen generat és 
absorbible per les terres agrícoles del municipi. 
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PUNTS FEBLES / AMENACES 

 Vilamaniscle ha augmentat lleugerament la ràtio de producció de residus municipals, 
passant de 1,2 a 1,8 kg/habitant.dia. Aquesta ràtio es manté per sota la mitjana 
altempordanesa (2,4) però per sobre la catalana (1,6). 

 Manca la recollida de matèria orgànica, tèxtil, i olis domèstics. 

 No es compleixen els nivells mínims d’eficiència que marca el PROGREMIC per al 2012 pel 
paper, envasos i matèria orgànica. 

 No es disposa de punt de recollida de residus o deixalleria. 

 Al fòrum de debat s’ha posat de manifest que puntualment es localitzen abocaments 
incontrolats en zones properes a les carreteres d’entrada al poble. També es denuncia la 
deixadesa dels caçadors en el medi natural (presència de llaunes, plàstics, cartutxos, 
restes d’animals als contenidors del poble, etc.). 

 Tot i que es compleixen les ràtios de nombre de contenidors per habitant, al fòrum de 
debat es va posar de manifest que durant l’estiu els contenidors es veuen saturats perquè 
hi ha més gent residint al poble. 

 Inexistència d’ordenança reguladora de residus de la construcció. 
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2.10.Energia 

2.10.1. Objectius i criteris de sostenibilitat 

L’energia és un recurs íntimament relacionat amb la mobilitat i l’activitat que desenvolupen els 
municipis. Per tal de saber si l’ús d’aquesta energia és eficient, cal avaluar la importància 
relativa dels diferents fluxos d’energia, el consum final i les repercussions ambientals i 
territorials de cadascun. Així doncs, els principals criteris de sostenibilitat relacionats amb 
l’energia s’encaminen a maximitzar l’eficiència energètica del municipi i a impulsar la 
implantació de possibles aprofitaments locals d’energies renovables. 

Les qüestions energètiques són molt transversals i sobre les mateixes hi actuen totes les 
administracions. Pel que fa al context català, el Govern de la Generalitat va aprovar l’11 
d’octubre de 2005 el Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 -substitució de l’anterior pla 
redactat l’any 2001- per tal de marcar l’orientació energètica del país i fer front als reptes 
energètics del futur. El pla preveu una sèrie d’actuacions pel període 2006-2010, i es fixen dos 
horitzons temporals al 2015 i 2030. L’Agència Catalana de l’Energia (ICAEN) és l’organisme 
encarregat de gestionar aquest pla. 

La política energètica catalana, doncs, es desenvolupa al voltant de 5 eixos: 

1. Foment de la consciència social envers la problemàtica energètica. 

2. Foment de l’estalvi i l’eficiència energètica (moderació del consum d’energia). 

3. Impuls de les fonts energètiques renovables (eòlica, biocombustibles, etc.) en detriment 
dels combustibles fòssils. 

4. Desenvolupament de les infraestructures energètiques necessàries per assegurar el 
subministrament i la diversificació de les fonts d’energia (seguretat, qualitat, mínim 
impacte ambiental, tancament de centrals tèrmiques o nuclears obsoletes...). Especial 
incís en reforçar l’alimentació elèctrica de les comarques gironines, donada la criticitat 
de la situació actual i les necessitats futures d’alimentació del TAV. 

5. Suport a la recerca, al desenvolupament i a la innovació tecnològica en l’àmbit 
energètic.  

El marc normatiu relacionat amb el recurs energètic que es vol destacar en aquesta diagnosi és 
refereix a l’enllumenat públic dels municipis, a l’ecoeficiència en els edificis municipals i a les 
energies renovables: 

 RD 1890-2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per la protecció del 
medi nocturn. 
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 Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la 
Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn. 

 Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis. 

 Decret 174/2002, d’11 de juny, regulador de la implantació de l’energia eòlica a 
Catalunya. 

 Decret 147/2099, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments administratius 
aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya. 

 Reial Decret-llei 6/2009, de 30 d'abril, pel qual s'adopten determinades mesures en el 
sector energètic i s'aprova el bo social. 
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2.10.2. Diagnosi estratègica  

Consum energètic i gestió energètica municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peralada 
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Garriguella 

Pedret i  
Marzà 

Vilajuïga 

Vilamaniscle 

87%

75%

85%

70%

Gestió energètica municipal 

Instal·lació d’energia solar a les dependències municipals 

Estació de servei 

Xarxa canalitzada de GLP 

Percentatge d’enllumenat públic no contaminant 87
%

Consum energetic total del municipi (tep) 

1001-5000 

<1.000 

>5000 
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a) Àmbit territorial 

CONSUM ENERGÈTIC I GESTIÓ ENERGÈTICA MUNICIPAL 

Els combustibles líquids són la font d’energia més emprada per l’elevat consum del sector 
transport 

Segons les dades calculades a la Memòria descriptiva –i malgrat no haver disposat de les dades de 
consum dels gasos liquats del petroli (GLP)-, s’ha conclòs que el 92% de l’energia consumida als 
municipis de l’àmbit d’estudi prové dels combustibles líquids (gasoil, fuel i combustibles 
d’automoció), mentre que el 8% restant, de l’energia elèctrica. 

El sector que més energia consumeix és, sens dubte, el transport, que consumeix el 57% del total 
de l’energia consumida, seguit del sector agrari (33%), l’industrial (7%) i el domèstic (3%). 

 

No hi ha subministrament de gas natural en els municipis de l’Agenda 21 

Tanmateix alguns municipis compten amb xarxa de gas canalitzat. En aquest sentit, se 
subministra gas propà canalitzat als municipis de Garriguella (urbanització Vinya Aprop), Pedret i 
Marzà (urbanització Puig del Mas), Peralada (urbanització Peralada Residencial i Golf Peralada), 
Vilajuïga (veïnat de Dalt i el sector del Camí de Pal) i Vilamaniscle (un dipòsit situat a l’entrada 
del poble i un altre a la urbanització). 

 

Correcte seguiment del Pla d’adequació de la il·luminació exterior 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha redactat, per encàrrec municipal, els Plans 
d’adequació de la il·luminació exterior de Garriguella, Pedret i Marzà, Peralada i Vilajuïga. 
Aquests documents han estat aprovats pels diferents consistoris i han de ser emprats per 
demanar les pertinents subvencions a la Generalitat amb l’objectiu d’adequar l’enllumenat i 
complir les prescripcions de la Llei 6/2001 i Decret 2/2005: 

“prioritzar la utilització de làmpades de vapor de sodi d’alta pressió i de baixa pressió que 
han de substituir les làmpades de vapor de mercuri i tendir a la reducció de la potència 
instal·lada, així com la prohibició de llums, integrals o monocromàtics, amb un flux 
d’hemisferi superior emès que superi el 50% d’aquest; també emprant sistemes de reducció 
del flux lumínic en les hores de mínima circulació o activitat als carrers, la instal·lació de 
rellotges astronòmics com a sistemes d’encesa, molt més precisos que les cèl·lules 
fotoelèctriques i que permeten ajustar les enceses i apagades”. 

Aquesta normativa estableix que l’adaptació ha de complir-se abans del 31 d’agost de 2009, però 
caldrà prorrogar el termini perquè no tots els ajuntaments l’han completat. 

Els Ajuntaments de Rabós d’Empordà i Vilamaniscle, malgrat que no han redactat aquest 
document, estant adaptant l’enllumenat a la normativa de manera progressiva. 
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Consum de l’enllumenat públic per sota el valor índex 

Es considera que el consum de l’enllumenat públic és elevat quan supera la ràtio de 200 
kwh/habitant. A l’àmbit d’estudi, només Pedret i Marzà i Rabós d’Empordà superen aquest 
llindar. 

 

Els consums energètics més elevats corresponen als centres socioculturals, centres educatius 
i als locals polivalents 

El consum dels equipaments municipals és diferent a cada municipi. No obstant, coincideixen en 
el fet que les dependències municipals que més consumeixen corresponen a les escoles, i els 
centres socioculturals i esportius. 

Peralada i Vilajuïga són els que generen major despesa energètica. Això és justifica perquè són 
els municipis de més entitat demogràfica i estan dotats d’equipaments de certa envergadura, 
que la resta de poblacions de l’àmbit no tenen o són de menor dimensió. 

Val a dir que l’Institut Català d’Energia ofereix als ajuntaments un programa informàtic, 
anomenat WinCEM, per tal de facilitar la comptabilitat energètica municipal. Aquest programa 
permet informatitzar les dades de l’inventari i analitzar les evolucions del consum, comparar i 
detectar irregularitats energètiques dels diferents centres de consums. 

 

ENERGIES RENOVABLES 

Presència d’instal·lacions de captació d’energia solar 

La única font d’energia renovable present als municipis de l’àmbit d’estudi recau en l’energia 
solar, i segons l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) hi ha registrades 4 instal·lacions particulars 
d’energia solar fotovoltaica a Garriguella (2), Pedret i Marzà (1) i Rabós d’Empordà (1). 

Pel que fa a equipaments municipals, l’Ajuntament de Peralada ha instal·lat plaques d’energia 
solar tèrmica als seus centres educatius (llar infants i CEIP); i Vilajuïga al consultori local, centre 
cívic i al Centre d’Acollida Turística. 

 

Cap dels municipis de l’Agenda 21 disposa d’ordenança municipal sobre la incorporació de 
sistemes de captació d’energia solar fotovoltaica en edificis, construccions i terrenys. 

 

Zones aptes d’implantació d’energies renovables 

En primer lloc, segons el mapa d’irradiació global diària, elaborat pel Departament d’Indústria, 
Comerç i Turisme, els municipis de l’Agenda 21 tenen un òptim potencial per a la captació 
d’energia solar. 
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D’altra banda, superposant els mapes d’implantació ambiental de l’energia eòlica a Catalunya 
(compatibilitat ambiental amb la implantació de parcs eòlics) i de recursos eòlics de Catalunya 
(eficiència eòlica), elaborats pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, es conclou que la 
pràctica totalitat dels termes municipals de Peralada (excepte l’extrem sudoriental) i de Pedret i 
Marzà (a excepció de l’extrem sudoriental), l’extrem nordoriental i sector central de Rabós 
d’Empordà, la meitat meridional de Vilajuïga i el sector central de Vilamaniscle, són zones aptes 
per a la implantació de l’energia eòlica, ja que són àrees ambientalment compatibles i on el 
vent hi és superior a 6 m/s. Caldria valorar però, si la ubicació de parcs eòlics actuaria a favor o 
en contra de la sostenibilitat del territori. 

 

b) Àmbit municipal 

 

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

 Vilamaniscle disposa de xarxa de gas propà canalitzat. 

 Actualment s’estan executant obres de soterrament del cablejat aeri, el qual contribuirà a 
millorar la visual urbana i a prevaldre l’ús dels vials per als vianants. 

PUNTS FEBLES / AMENACES 

 No es disposa de xarxa de gas natural. 

 Vilamaniscle no disposa de Pla d’adequació de l’enllumenat exterior. 

 L’enllumenat públic no disposa de sistemes d’estalvi energètic en les seves escomeses. 

 Existència de sistemes d’encesa de l’enllumenat poc adequats. Totes les escomeses 
funcionen amb fotocèl·lula. Seria convenient la instal·lació de rellotges astronòmics, molt 
més eficients energèticament. 

 El municipi no té aprovat el mapa de protecció envers la contaminació llumínica. 

 No s’han implantat sistemes de captació d’energia solar als equipaments municipals. 

 No hi ha constància d’instal·lacions d’energia solar a habitatges particulars. 

 Vilamaniscle no disposa d’ordenança municipal sobre la incorporació de sistemes de 
captació d’energia solar fotovoltaica en edificis, construccions i terrenys. 
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3.1.Mercat de treball i àrees d’influència 

3.1.1. Objectius i criteris de sostenibilitat 

Els municipis de l’Agenda 21, com el conjunt del país, estan immersos dins una realitat 
econòmica plenament globalitzada on la competència es dóna en un context obert. Afrontar el 
repte de l’obertura i la internacionalització de l’economia sotmet a una profunda transformació 
el model de competitivitat imperant. Així, cada cop més, aquesta competitivitat no es pot 
sustentar en un model de costos laborals baixos, treball precari poc qualificat, desatenció al 
medi ambient, produccions de poc valor afegit, i en què la construcció sigui un motor essencial 
de l’activitat econòmica. 

La Cimera de Lisboa de l’any 2000 esdevé un referent obligat sobre la direcció a emprendre de 
les economies de tot territori inserit a la comunitat europea. L’objectiu marc és avançar envers 
una economia més dinàmica i competitiva, basada en el coneixement, que sigui motor del 
creixement, la competitivitat i l’ocupació, capaç de créixer econòmicament de manera 
sostenible ambientalment i generar més i millors llocs de treball i amb major cohesió social; i tot 
això, amb la implicació i conformitat de tots els agents directament implicats. 

En aquest context, els objectius i criteris de sostenibilitat, en sentit ampli i generalitzable, 
passen per: 

a) La modernització del teixit productiu, amb la formació del capital humà, l’esforç en 
recerca, desenvolupament i innovació, la millora de les infraestructures, la projecció 
exterior de l’economia. 

b) L’aposta per una política sectorial que impulsi els nous sectors amb projecció de futur –com 
el de les noves tecnologies de la informació– i readreci les activitats tradicionals –
agricultura, indústria, turisme– cap a paràmetres no incrementistes o desatents amb els 
factors de qualitat, diversitat i sostenibilitat ambiental del seu exercici. 

c) La garantia d’un ús extensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació arreu i a 
tothom, i la millora del sistema universitari i de formació professional que, en definitiva, 
eviti la fractura digital i la desigualtat d’oportunitats. 

En conjunt, la sostenibilitat econòmica ha de basar-se en un model de competitivitat que 
augmenti la productivitat –no la producció– de cada sector econòmic, amb l’ús intensiu del 
coneixement i de les tecnologies que hi són associades, amb el respecte al medi ambient i 
l’atenció al benestar social de la població. 

Des d’aquesta òptica es concebeix un sector agrari que afronti els problemes estructurals 
canviant l’orientació productiva de l’espai rural i integrant-hi la dimensió ecològica, una 
activitat turística que sàpiga fonamentar-se en l’explotació sostenible dels recursos, o un 
exercici comercial més equilibrat entre l’oferta i la demanda i més capaç de vertebrar pobles i 
ciutats. 

 



 

 

3.Aspectes de sostenibilitat econòmica 81 
Agenda 21 dels municipis de Peralada, Pedret i Marzà, Vilajuïga, Garriguella, Vilamaniscle i Rabós d’Empordà 

Aquesta concepció genèrica de la sostenibilitat de les economies locals convergeix amb uns 
objectius i criteris específics en l’esfera del mercat de treball i les àrees d’influència econòmica 
que marcaran la diagnosi d’aquesta Agenda 21. 

Aquests objectius i criteris de diagnosi pel mercat de treball i àrees d’influència econòmica de 
l’àmbit d’estudi són els següents: 

- Assegurar una autonomia econòmica o capacitat adquisitiva de la població que reverteixi 
en el benestar social i la qualitat de vida. 

- Aprofitar i millorar les sinergies de dinamització econòmica que ofereix el territori i el 
seu enclavament geoestratègic. 

- Possibilitar l’accés laboral de la població en edat i condicions per treballar, sense 
discriminacions i possibilitant la millora formativa i professional. 

- Evitar excessos de dependència o de desequilibri entre els diferents sectors econòmics 
que donen sortida laboral a la població. 

- Garantir la vitalitat econòmica dels municipis incrementant els nivells d’autocontenció 
laboral. 

- Combatre l’exclusió territorial o desigualtat de prestacions i oportunitats econòmiques 
entre el món urbà i el món rural. 
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3.1.2. Diagnosi estratègica 

Població ocupada per sectors, autocontenció i atracció laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Població ocupada (any 2001) 

Sector primari 

Sector secundari 

Sector terciari 

Dins el municipi 

A fora del municipi 

Atreta al municipi 

 

 

 

 

 

Peralada 

Rabós 

Garriguella 

Pedret i  
Marzà 

Vilajuïga 

Vilamaniscle  

9

3528
3

30
22

54

147
112

358
361

281

36

316

130

16

38

23

26%

14%

60%

15%

26%

59%

19%

12%

69%

25%

25%
50%

19%

12%

69%

26%
6%

68%
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a) Àmbit territorial 

Com elements de diagnosi principals del mercat de treball i àrees d’influència econòmica es 
tracten el grau de diversificació, els nivells d’autocontenció i atracció laboral, l’afectació de 
l’atur, el servei d’atenció laboral i empresarial, els centres de suport a noves empreses i l’accés 
a les noves tecnologies de la informació i comunicació. 
 

Macroindicadors econòmics favorables 

En el context de la comarca de l’Alt Empordà l’activitat productiva té un producte interior brut 
(PIB) per sobre de la mitjana catalana (4,5%, any 2005). Pel que fa al nivell d’ingressos de la 
població, aquest és un 5% superior al de Catalunya, amb una renda bruta familiar disponible 
(13.200 € per habitant, any 2003) que, sobre un interval de 1 a 10, és equivalent a un nivell 
econòmic valorat en 8. Aquest fet posa en evidència el poder adquisitiu de la població, la 
capacitat de consum, inversió i estalvi del marc territorial de l’àmbit d’estudi. 

Per últim, l’enclavament territorial de l’àmbit d’estudi, fronterer amb França i proper a 
infraestructures de comunicació de primer ordre (AP-7, N-II, N-260 i xarxa ferroviària) li 
confereix un gran potencial. 
 

Poca diversificació econòmica 

Atenent a la distribució de la població ocupada, el sector primari i la indústria estan en clara 
regressió, a diferència de l’activitat constructiva i, sobretot, del sector terciari durant el període 
de que es disposa d’informació. En concret, i coincidint amb la inèrcia comarcal i catalana, 
l’economia de l’àmbit d’estudi es terciaritza per la incidència de l’activitat comercial i de 
serveis. 
 

Baixa autocontenció laboral i baixa capacitat d’atracció 

En el conjunt de municipis, la proporció de població ocupada que exerceix en el mateix municipi 
de residència ha disminuït en els darrers anys (del 48,6% al 39,1%, període 1996-2001). Per tant, 
s’assisteix a una dependència envers els llocs de treball externs, és a dir, els municipis de 
l’àmbit d’estudi en general no generen prou oferta laboral –quantitativa i/o qualitativa– per 
donar resposta a una part important dels residents ocupats. 

Així mateix, els balanços entre els llocs de treball atrets (residents de fora) i generats (ocupats a 
fora) presenten una evolució i resultats igualment negativa (de -204 a -451, període 1996-2001). 
D’una banda, la població ocupada a fora del municipi de residència (equivalent als llocs de 
treball generats a fora) ha augmentat en tots i cadascun dels municipis de l’Agenda 21 en un 
significatiu 50,5% de mitjana global (de 616 a 927, període 1996-2001). De l’altra, la població no 
resident però ocupada en els municipis respectius (llocs de treball atrets des de fora) augmenta 
un 15,3% en el seu conjunt (de 413 a 476, període 1996-2001) però per la incidència de Pedret i 
Marzà i, sobretot, Peralada. 
 



84 Document 2. Diagnosi 
Agenda 21 dels municipis de Peralada, Pedret i Marzà, Vilajuïga, Garriguella, Vilamaniscle i Rabós d’Empordà 

Tot i la desestacionalitat de l’ocupació el nombre d’aturats augmenta 

En els últims registres hi ha una clara tendència creixent de l’atur, especialment aguditzada a 
partir de l’any 2007, motivada per un context global econòmic desfavorable. Aquest és un 
indicador local clar de la crisi originada en el sector de la construcció i del seu efecte cadena en 
l’economia catalana i estatal. 

D’altra banda, el mercat de treball del llarg de l’any no es troba influenciat de manera incisiva 
per la temporalitat dels llocs de treball propis d’activitats estacionals (p.e. turisme).  

La vulnerabilitat de la població activa a una situació d’atur respon a un perfil força 
predeterminat en totes les variables: dona d’edat avançada, amb baix nivell acadèmic i limitada 
qualificació professional, i procedent del sector terciari. 
 

Poca promoció dels serveis d’atenció laboral i de creació d’empreses  

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà disposa d’un servei d’atenció a persones aturades, o amb 
voluntat de millorar la seva situació laboral, amb diferents serveis prestats des de les borses de 
treball, clubs de la feina o orientació professional. A més, per a la promoció i arrelament 
d’empreses en el territori, el Consell Comarcal també esdevé un punt d’informació i orientació 
del Servei Autoempresa de la Generalitat de Catalunya. Aquest servei és especialment rellevant 
per a l’àmbit d’estudi atenent que les persones emprenedores amb interès per establir un negoci 
de micro o petita empresa disposen d’assessorament, formació i facilitats de finançament. Amb 
tot, aquest servei és poc conegut entre la població dels municipis d’estudi. 

Es considera que cal una major promoció del Consell Comarcal de l’Alt Empordà més directa i 
eficaç sobre el territori i la població local pel que fa als diversos serveis d’atenció laboral i, 
sobretot, en les tasques d’assessorament, formació i ajut econòmic per a petites empreses de 
nova creació en benefici de la iniciativa empresarial dins l’àmbit d’estudi. 
 

Dèficit en noves tecnologies de comunicació 

A tots els municipis es detecten mancances en telefonia fixa, mòbil i internet, sigui en cobertura 
i/o costos associats. La disponibilitat de tecnologies de comunicació i informació adequades és 
bàsic per evitar greuges comparatius entre entorns urbans i rurals i, en concret, per no esdevenir 
un factor limitant en la creació de noves fórmules de dinamització econòmica vinculades amb les 
telecomunicacions de banda ampla. 
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b) Àmbit municipal 

 

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

 Potencial per a l’establiment de noves activitats econòmiques gràcies a les millores en 
infraestructura viària que han apropat el municipi als pols de dinamització econòmica de 
l’eix França-Figueres-Barcelona. 

 Possibilitat de nous filons econòmics amb activitats relatives a la valorització de l’entorn 
(turisme actiu i cultural), amb valor afegit (productes de qualitat, artesanals), o que 
permeten la deslocalització (teletreball). 

 Taxa d’atur estable. Descens sensible de la taxa d’atur. L’any 2001 era del 2,70% i al 2009 
s’ha reduït fins al 2,68%. 

 No hi ha estacionalitat en el nombre d’aturats. 

 La població ocupada en els sector primari és més elevada que en el conjunt de Catalunya, 
malgrat les dificultats que pateix aquest sector actualment. 

PUNTS FEBLES / AMENACES 

 Insuficient població ocupada en el mateix municipi (nivell d’autocontenció laboral del 42,3%, 
any 2001). 

 Limitada capacitat d’atracció laboral exterior. Índex d’atracció negatiu (–27, any 2001). 

 Pèrdua de diversificació econòmica i creixent dependència envers les activitats comercials, 
de serveis i de la construcció. 

 Dèficit en telecomunicacions. No hi ha garantit un accés o servei adequat de les tecnologies 
de la informació i la comunicació d’alta velocitat, fet que dificulta la dinamització 
econòmica del municipi. 

 Manca de projecció del servei d’atenció laboral i empresarial del Consell Comarcal en el 
municipi. Cal una major difusió d’aquest servei entre la població. 
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3.2.Sectors econòmics 

3.2.1. Objectius i criteris de sostenibilitat 

En el capítol anterior sobre mercat de treball (apartat 3.1.1) s’exposen els objectius i criteris 
genèrics que concerneixen a una definició ampla d’economia sostenible. L’apartat actual es 
remet als mateixos objectius i criteris genèrics i en concreta els específics per als diferents 
sectors de l’economia de l’àmbit d’estudi: 

 Apostar per la modernització i adaptació de l’activitat agrària per fer-la més competitiva i 
de qualitat com a clau, en darrera instància, per garantir la sostenibilitat del món rural, 
l’equilibri territorial i la preservació del paisatge. 

 Conservar i reactivar l’activitat forestal per garantir la viabilitat de les explotacions, 
preservar el patrimoni natural i prevenir els riscos associats a l’abandonament dels 
aprofitaments silvícoles. 

 Afavorir la incidència econòmica de la indústria en el territori, basada en la localització i 
planificació supramunicipal, en garantir l’establiment d’iniciatives locals i en atraure nova 
indústria neta i d’alt valor afegit. 

 Assegurar el comerç bàsic en els municipis, i promoure una oferta d’establiments comercials 
més diversa i competitiva, que permeti millor cobertura i autosuficiència per a les 
necessitats locals. 

 Avançar cap a un model turístic de qualitat i sostenible fonamentat en una oferta més 
àmplia i promoguda de turisme actiu i cultural, que sigui un complement estable i positiu 
per a l’economia del territori. 
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Peralada 

Rabós 

Garriguella 

Pedret i  
Marzà 

Vilajuïga 

Vilamaniscle 

3.2.2. Diagnosi estratègica 

Dinàmica econòmica sectorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

Indicadors de dinamisme econòmic (any 2009) 

Vinya D.O. 

Nota: Les  xifres indiquen el nombre d’establiments existents. 

Olivera D.O. 

Comerços 

Indústries 

Allotjament 

Restauració 

 

 

  

  

 

  

6

9 8

8

2 26 11 19 

1 32

3 12 46

11 2

1 1 4
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a) Àmbit territorial 

La diagnosi territorial del conjunt de municipis de l’Agenda 21 s’estructura a partir de diferents 
punts de diagnosi segons corresponguin al sector primari, al sector secundari o al sector terciari 
de l’economia. 

 
SECTOR PRIMARI 

Domini del paisatge agroforestal 

El paisatge de l’àmbit d’estudi conserva un fort domini agroforestal, amb el 40% de superfície 
agrícola i 40% de boscosa (DAR, any 2009). Tanmateix, diferents taxes de variació mostren la 
regressió de l’activitat agrícola, amb la pèrdua de les hectàrees conreades (-9%, període 1989-99 
i -62%, període 1999-09), en contrast amb l’evolució de la superfície forestal gestionada (+80%, 
període 1989-99 i +380, període 1999-09). 

 

Transformació del model d’explotació tradicional 

A l’àmbit d’estudi, la pèrdua d’explotacions és força negativa: -34% en les agrícoles, -32% en les 
ramaderes i –38% en les forestals (període 1989-1999). 

En definitiva, s’assisteix a un abandonament d’explotacions i a una redimensió de les subsistents 
per fer-les viables econòmicament: de 19 a 26 ha les agrícoles, de 422 a 762 ha les forestals, i de 
5.927 a 16.446 unitats ramaderes (valor mig de l’àmbit d’estudi, període 1999-2009). 

 

Pertinença a la zona vinícola Empordà-Costa Brava 

Els municipis de l’Agenda 21 pertanyen a la zona vinícola Empordà-Costa Brava. En aquest sentit, 
cal destacar per la seva rellevant importància per al sector, la Denominació d’Origen Protegida 
(DOP) Empordà, tant pel que fa al vi com a l’oli, que engloba als municipis de l’àmbit d’estudi. 

Cal notar que actualment hi ha 868 ha conreades de vinya i 471 ha d’olivera distribuïdes entre 
els municipis de la present Agenda 21. 

La DO Vi de l’Empordà està reconeguda i regulada des de l’any 1975, mentre que la de l’Oli de 
l’Empordà és més recent, del 2008. 

 

Elevada incidència ambiental de l’activitat ramadera 

Les explotacions ramaderes de gran incidència ambiental són objecte de regulació per la llei 
d’intervenció integral de l’administració ambiental (annex I i II.1). 

En l’àmbit d’estudi, tots els municipis -a excepció de Vilamaniscle- tenen instal·lacions 
ramaderes de cria intensiva, de les quals s’estima que només una petita part s’han adequat a la 
normativa vigent. 
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Gestió de les superfícies forestals, però baixa rendibilitat 

Un total de 9 finques distribuïdes dins l’àmbit territorial de l’Agenda 21 ordenen un total de 
3.053 ha de bosc a partir de plans tècnics de gestió i millora forestal (Oficina Comarcal Alt 
Empordà, any 2009). La superficie ordenada representa bona part de l’extensió del territori 
analitzat i, per tant, existeix una gestió planificada dels boscos malgrat les dificultats que passa 
el sector forestal per treure rendiments econòmics de l’aprofitament o d’un manteniment òptim. 

 

Estratègies per a la gestió i sostenibilitat de les explotacions 

En els conreus de la vinya i l’olivera es concentren les iniciatives de més vàlua per a la viabilitat 
de les explotacions, tant pel que fa a la distinció de la Denominació d’Origen Protegida Empordà 
del vi i de l’oli, com per les formes d’organització col·lectiva que s’han originat per a la 
transformació i comercialització directa dels productes conreats. En aquest sentit, a l’àmbit 
d’estudi hi ha constituïdes 10 cooperatives agrícoles que han unit esforços per rentabilitzar les 
seves explotacions. 

En canvi l’aprofitament forestal, i en concret la producció de suro, no ha trobat fórmules en el 
territori per aturar la davallada iniciada als anys vuitanta i que de retruc ha desmentallat la 
indústria surera derivada. 

D’altra banda, en un radi relativament pròxim existeix una xarxa de centres al servei de la 
formació i d’assessorament als professionals del sector primari: l’Escola de Capacitació Agrària 
de l'Empordà, l’Escola de Capacitació Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners, els Serveis 
de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada, l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries i l’Estació Experimental Fundació Mas Badia. 

Dels fòrums de participació ciutadana es desprèn que caldria cercar instrument per afavorir als 
agricultors i als ramaders per assegurar la permanència de la seva activitat i ampliar-la, si 
s’escau, reduint les restriccions existents sobre aquest fet. 

 

No hi ha producció agrària ecològica en els municipis de l’Agenda 21 

 

Noves fórmules de complementarietat econòmica 

Dels 26 establiments en allotjament de turisme rural, només 5 són pròpiament d’agroturisme, fet 
que indica el baix grau de participació del sector primari en la dinàmica turística del territori. 
Malgrat l’especificitat d’aquest tipus d’allotjament agroturístic (contacte gent territori, conèixer 
activitat agroforestal), les possibilitats que més explotacions puguin complementar les seves 
rendes amb el turisme són limitades, a causa de la gran competència en l’allotjament rural de la 
regió. 
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SECTOR SECUNDARI 

Noves iniciatives empresarials centrades en l’àmbit de la construcció 

En els últims anys i en el còmput total de l’àmbit d’estudi, el nombre d’empreses i professionals 
autònoms dedicats al sector secundari ha crescut, fet que es concreta amb un augment del 20% 
en el cas de la indústria i del 88% en el cas de la construcció (període 1994-2002). 

Tanmateix, cal assenyalar que a partir del 2008 la construcció ha sofert una forta davallada arrel 
d’un període de regressió econòmica generalitzat a causa de la crisi financera global i que ha 
originat una important paral·lització del sector. 

 

Indústria vinculada amb l’activitat agrària 

A l’àmbit d’estudi domina la indústria alimentària lligada principalment amb l’activitat agrícola, 
centrada sobretot en la vinya i la fabricació de vins. 

 

Domini de les microempreses  

Les indústries de més entitat existents a l’àmbit d’estudi tenen entre 6 i 40 treballadors i es 
localitzen en els municipis amb major pes demogràfic (Garriguella, Peralada i Vilajuïga). 

La resta d’indústries acaba de conformar el petit teixit d’indústries familiars o tallers molt 
relacionats amb la fabricació artesanal de productes alimentaris, que atorguen una flexibilitat, 
poder d’adaptació i marge de maniobra més alt que no pas les macroempreses, per bé que la 
incidència i projecció territorial i econòmica també poden ser més limitades. 

 

Limitada disponibilitat de sòl industrial 

En el conjunt del territori només Peralada i Vilajuïga disposen de sòl urbà d’ús industrial amb 
una superfície total de 1,79 ha i ocupada en part per algunes indústries establertes. D’aquesta 
manera, la dispersió d’àrees industrials entre municipis és un fenòmen poc recurrent. Altrament, 
la planificació territorial evita l’establiment industrial en consideració sobretot als espais 
naturals protegits i a les directrius de planejament superior. 

 

Poca indústria amb baix risc ambiental significatiu 

Les activitats amb més risc d’incidència ambiental estan regulades per la llei d’intervenció 
integral de l’administració ambiental (annexos I i II.1). A l’àmbit d’estudi, i en concret a 
Peralada, hi ha una instal·lació industrial que per garantir la màxima protecció de les persones i 
el medi ambient, s’ha hagut d’adequar a aquesta llei. 
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SECTOR TERCIARI 

Clar domini del sector serveis 

El pes específic dels serveis, respecte el comerç, és inqüestionable des del punt de vista dels 
llocs de treball creats tant a l’àmbit d’estudi com a Catalunya (56,9% i 74,2% dels ocupats en el 
sector terciari, respectivament), i també pel que fa al domini en el nombre d’establiments de 
serveis respecte el total (75,5% a l’àmbit i 69,2% a Catalunya). 

En els darrers 8 anys –del que es té informació estadística- els municipis de l’Agenda 21 han 
experimentat un fort increment en el nombre d’empreses pertanyents al sector serveis, mentre 
que el nombre de comerços s’ha mantingut constant. 

 

Un servei de correus poc eficient 

Una de les preocupacions manifestades en els fòrums de participació pública (Rabós d’Empordà) i 
a les enquestes (Peralada) ha estat el funcionament del servei de correos. A Peralada les 
problemàtiques se centren sobretot en la distribució poc freqüent del correu i a Rabós 
d’Empordà a la poca eficiència del servei a causa dels canvis reiterats del personal. 

 

Un comerç poc dinàmic i dominantment d’ús quotidià 

En el municipis de l’Agenda 21 l’activitat comercial ha sofert un cert estancament en el nombre 
d’establiments registrats des de mitjans de la dècada dels noranta.  

El conjunt de comerços establerts en el territori és poc nombrós (51 establiments any 2009) i 
dirigit sobretot a cobrir les necessitats bàsiques de la població, com ho demostra el fet que el 
41% són establiments d’alimentació (21 establiments). 

El poc dinamisme comercial de la regió es corrobora amb la manca de zones comercials, 
d’associacions de botiguers i de mercats ambulants. L’absència d’àrees o eixos viaris comercials 
ben definits ve donat perquè hi ha pocs establiments, poc diversificats i generalment dispersos. 

 

Municipis amb oferta comercial molt deficitària 

Actualment, Rabós d’Empordà i Vilamaniscle compten amb un únic establiment comercial, 
mentre que Pedret i Marzà no en disposa de cap (si no considerem la botiga de la benzinera de la 
N-260). Prenent aquests municipis de referència, és evident, doncs, com la poca activitat 
comercial esdevé bàsicament un servei de proveïment d’articles de primera necessitat, sobretot 
per a la població d’edat avançada. L’ajut pel manteniment d’aquesta activitat per part de 
l’ajuntament -com succeeix a Vilamaniscle- és especialment encertat i recomanable quan 
compleix aquesta vessant més social de prestació de serveis bàsics. 
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Diversificada oferta d’allotjament i de restauració 

En l’actualitat, les possibilitats d’allotjament en el territori d’estudi es concreten en 26 
establiments rurals, 5 hotels i 1 càmping.  

L’allotjament rural destaca per haver consolidat una xarxa d’establiments repartits entre els 
municipis d’estudi, que posa de manifest els atractius i oportunitats territorials que té aquesta 
regió. Altrament, el Club de Golf, el Casino de Peralada, els diferents cellers i caves existents 
són clars pols d’atracció de turistes, així com el recent inagurat Centre d’Acollida Turística de 
Vilajuïga que esdevindrà en un nou reclam turístic i de promoció del patrimoni cultural i natural 
del territori. 

Pel que fa a la restauració es compta amb 35 establiments (26 restaurants i 9 bars-cafeteries) 
que garanteixen l’activitat turística vinculada a la gastronomia i que alhora es complementa amb 
l’oferta d’allotjament i l’organització d’activitats socioculturals. 

 

Major coordinació en la promoció del turisme actiu 

Les possibilitats actuals en la pràctica de turisme actiu són certament destacables, centrades 
sobretot en el senderisme i el cicloturisme, amb molta diversitat de rutes que es promocionen 
des d’institucions i iniciatives diferents. Tanmateix es podria millorar en la coordinació 
d’esforços per a una divulgació i projecció de les rutes més eficient per part sobretot dels 
diferents organismes públics facultats en matèria de turisme, des dels consells comarcals fins a 
les diputacions i als consistoris. 

 

Turisme cultural de diferent registre i projecció 

Cultura i turisme convergeixen a l’hora d’oferir activitats de diferent interès i potencial pel que 
fa al ressò i atracció de població forana. En aquest sentit, es detecta un cert predomini de fires 
alimentàries i de festivals i/o concerts musicals. Així, doncs, és especialment positiu la 
implicació de la població i la prospecció de noves propostes aprofitant l’ampli ventall que 
ofereix el turisme cultural i la seva complementarietat amb el turisme actiu. 

 

b) Àmbit municipal 

 

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

SECTOR PRIMARI 

 Manteniment del paisatge agroforestal (78,6% sòl forestal i 17,3% conreus i pastures). 

 Existència de referents organitzatius, formatius i d’assessorament (cooperatives i centres de 
formació). 
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 Hi ha 1 finca a Vilamaniscle que gestionen 127,35 ha de superfície forestal a partir de plans 
tècnics de gestió i millora forestal (any 2009). 

SECTOR SECUNDARI 

 En el municipi no hi ha cap instal·lació industrial que s’hagi de sotmetre als annexos I i II.1 
de la Llei ambiental 3/1998, per garantir la màxima protecció de les persones i del medi 
ambient. 

SECTOR TERCIARI 

 Mínima oferta comercial assegurada (1 establiment, any 2009). 

 Adquada oferta d’allotjament (4 cases de turisme rural). 

 Patrimoni natural i cultural propici per impulsar el turisme actiu i cultural. 

PUNTS FEBLES / AMENACES 

SECTOR PRIMARI 

 Pèrdua progressiva i abandonament d’explotacions agràries. 

 Hi ha 3 explotacions ramaderes que s’han sotmés a la Llei ambiental 3/1998 segons les 
disposicions per a granges de més capacitat d’impacte, sobretot pel que fa a l’aplicació de 
les dejeccions ramaderes. 

 Pèrdua de rendibilitat en l’aprofitament forestal. 

SECTOR SECUNDARI 

 El municipi no disposa de sòl urbà d’ús industrial segons el seu planejament urbanístic. 

SECTOR TERCIARI 

 Poc dinamisme comercial i oferta deficitària. En els fòrums de participació pública es va 
apuntar al dèficit d’establiments comercials i d’espais de trobada com un bar. 

 Segons l’enquesta realitzada amb motiu de l’Agenda 21 un 27,7% dels enquestats estan poc 
satisfets i un 16,67% insatisfets amb l’oferta comercial existent. 

 Nul·la oferta de restauració. No obstant, hi ha una iniciativa municipal que pretén posar en 
marxa un restaurant al municipi, juntament amb la creació d’una agrobotiga. 
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4.1.Població 
 

4.1.1. Objectius i criteris de sostenibilitat 

Dins el marc de la sostenibilitat s’exploren els mecanismes per formular una planificació 
racional de l’evolució i el desenvolupament del territori, amb l’objectiu de crear escenaris 
que garanteixin la conciliació de l’equilibri ecològic amb el creixement econòmic i la justícia 
social. L’objectiu és, doncs, consisteix en compatibilitzar el medi ambient amb els propòsits de 
desenvolupament. 

Totes les propostes d’estratègia territorial per a la sostenibilitat han de correspondre’s amb els 
compromisos adquirits d’assegurar una òptima qualitat de vida a les futures generacions. Per 
evolucionar en aquest sentit, cal conèixer les formes d’organització social, així com la 
distribució de la població, l’evolució demogràfica, les interdependències espacials entre 
territoris, els moviments migratoris, les estructures poblacionals, etc. És a dir, una sèrie de 
factors que ajudaran a preveure les necessitats/pressions socials esperades sobre el territori 
d’acord amb les característiques de la població, alhora que serviran per projectar les futures 
demandes socials, així com econòmiques i culturals. D’aquesta manera es coneixeran les 
fragilitats dels sistemes naturals i socials i, per tant, els límits del possible creixement 
demogràfic de cada municipi. 

Conèixer la realitat demogràfica de la zona i preveure les evolucions futures són un requeriment 
de base per a orientar les polítiques demogràfiques cap a la sostenibilitat dels municipis d’estudi 
i del seu conjunt. 

La societat ocupa el centre del desenvolupament sostenible perquè les seves actuacions locals 
contribuiran als interessos globals, però tanmateix la societat també serà un dels objectes de la 
sostenibilitat a partir de la recerca de la igualtat social d’oportunitats en l’assoliment del 
benestar individual i col·lectiu, la qual ha de ser contemplada dins la planificació estratègica, 
que en aquest cas és assumida preferentment per l’urbanisme i la gestió integral dels serveis a 
les persones. 
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4.1.2. Diagnosi estratègica 
 

Dinàmica de la població  
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a) Àmbit territorial 
 

Evolució desigual de la població 

L’àmbit d’estudi a partir de l’any 1900 va experimentar una pèrdua progressiva de població, fins 
al 1990 on la situació es capgira, de manera que municipis com Peralada i Vilajuïga comencen a 
guanyar població. Durant aquest interval, en canvi, Garriguella i Pedret i Marzà s’estabilitzen, i 
Vilamaniscle i Rabós experimenten un procés de despoblament amb motiu de la davallada del 
sector agrari. 

 

Baixa densitat de població i dispersió del poblament 

L’àmbit d’estudi es caracteritza, a grans trets, per termes municipals extensos i poc poblats, fet 
que dóna lloc a una baixa densitat de població. La densitat mínima es registra a Rabós 
d’Empordà (4,81 habitants/km2) i la màxima a Vilajuïga (87,51 habitants/km2). 

El major gruix de població es concentra als nuclis urbans, tanmateix tots els municipis –a 
excepció de Vilamaniscle- compten amb un important segment de població que viu en 
disseminats o nuclis secundaris, i que representa el 31% del total de població de l’àmbit 
d’estudi. 

 

Tendència negativa del moviment natural de la població 

La taxa del moviment natural dels municipis de l’àmbit d’estudi arrossega un balanç negatiu des 
dels anys noranta ja que des d’aleshores el nombre de defuncions supera al de naixements. 
Tanmateix, en el darrer quinquenni de que es disposa informació (2001-2006), es denota una 
recuperació del moviment natural a Pedret i Marzà, Peralada i Vilajuïga que dóna un balanç 
positiu. Ara bé, amb el saldo migratori positiu de tots els municipis, i clarament superior al 
moviment natural, la població de l’àmbit d’estudi creix, excepte a Rabós d’Empordà (període 
2001-2006). 

 

Balanç migratori positiu (immigració-emigració) 

Les taxes de saldo migratori a l’àmbit d’estudi són positives, en tant que arriba més gent de la 
que marxa (25,48‰, període 2001-2006). 

 

Migracions predominantment internes (dins la mateixa comarca) 

Més de la meitat de la població de l’àmbit d’estudi ha nascut a l’Alt Empordà, ja sigui al mateix 
poble o a municipis veïns. Els percentatges de nascuts a altres comarques i a la resta de l’estat 
varia segons municipi, però suposen un 27% de mitjana a l’àmbit d’estudi. Per aquest motiu, la 
immigració més destacada ha estat l’interna. 
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Baixa immigració estrangera, majoritàriament procedent de països europeus 

Un 17% de la població de l’àmbit d’estudi és nouvinguda, essent Pedret i Marzà el municipi amb 
menys proporció (10%) i Vilamaniscle amb major (25%). Aquesta immigració procedeix 
majoritàriament de països europeus com França, Regne Unit i Alemanya. 

 

Població dominantment madura i envellida, però amb símptomes de rejoveniment 

L’estructura d’edats de l’àmbit d’estudi és la pròpia de poblacions bastant envellides, no obstant 
a nivell local hi ha certes diferències. Peralada, Vilajuïga i Vilamaniscle són els que tenen major 
nombre de persones joves amb relació al nombre de gent gran i, per tant, no tenen població 
envellida (els seus índexs d’envelliment són inferiors a 120%). Garriguella té una franja 
important de població jove, però alhora un percentatge molt elevat de gent gran. I per últim, 
Pedret i Marzà i Rabós d’Empordà són els que tenen una major població envellida. 

Val a dir que Peralada i Vilajuïga, que no tenen envelliment de població, presenten taxes de 
sobreenvelliment (>15% de persones majors de 65 anys amb més de 85 anys). 

Finalment, posar de manifest que a partir de 1991 es denota una disminució dels índexs 
d’envelliment de la població als municipis de l’Agenda 21, que insta a un rejoveniment de la 
població. 

 

b) Àmbit municipal 

 

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

 Creixement important de població gràcies al moviment natural positiu i a la immigració 
(29,4‰, període 2001-2006) 

 No es considera que hi ha població envellida (Índex d’envelliment del 104%). 

 Bona interrelació social entre la població autòctona i la nouvinguda 

PUNTS FEBLES / AMENACES 

 Moviment natural negatiu (-10,9‰, període 2001-2006) 
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4.2.Habitatge 
 

4.2.1. Objectius i criteris de sostenibilitat 

Dins el marc de la sostenibilitat s’exploren els mecanismes per formular una planificació 
racional de l’evolució i el desenvolupament dels territoris, amb l’objectiu de crear escenaris 
de futur que siguin capaços de compatibilitzar la preservació ecològica, el creixement racional 
de l’economia i el benestar i la justícia social. 

Tant a Catalunya com específicament a l’àmbit d’estudi, l’habitatge és avui una de les 
preocupacions i demandes socials més significatives, emergents i problemàtiques (elevat preu de 
l’habitatge, segregació social, poca seguretat en l’edificació, model d’urbanisme poc sostenible, 
escàs estalvi energètic, etc.). 

La Generalitat de Catalunya ha impulsat el Pacte nacional per a l’habitatge 2007-2016. Es 
tracta d’un document que, a partir d’una diagnosi rigorosa de les necessitats actuals i de les 
estimades, pretén fer front a les problemàtiques citades, mitjançant la col·laboració i implicació 
dels agents del sector, promotors, constructors, agents immobiliaris, fundacions, cooperatives, 
associacions de veïns, sindicats, col·legis professionals i els diferents nivells institucionals, 
Generalitat, ajuntaments, diputacions i consells comarcals. S’hi defineixen moltes 
accions/solucions agrupades en 5 grans reptes: 

1. Millorar l’accés a l’habitatge, especialment dels joves (protecció oficial, ajuts, etc.). 

2. Millorar les condicions del parc d’habitatges (qualitat, habitabilitat, eficiència energètica, 
etc.). 

3. Millorar l’allotjament de la gent gran i de les persones amb diversitat funcional.  

4. Prevenir l’exclusió social residencial. 

5. Garantir un allotjament digne i adequat a les llars mal allotjades. 

Les determinacions legislatives en relació a l’habitatge se centren en el marc legal vigent: 

 Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. L'objecte d'aquesta llei és 
regular el dret a l'habitatge, entès com el dret de tota persona a accedir a un habitatge 
digne que sigui adequat, en les diverses etapes de la vida de cadascú, a la situació familiar, 
econòmica i social i a la capacitat funcional. 

Aquesta llei estableix els drets i deures dels agents implicats en el sector de l'habitatge, 
defineix les polítiques d'habitatge i els instruments de planificació i programació per a 
aplicar-les, fixa paràmetres de qualitat i d'accessibilitat dels habitatges i les mesures per a 
garantir-ne el bon ús, la conservació i la rehabilitació, estableix mesures per a assegurar la 
transparència del mercat immobiliari, estableix el règim jurídic i les condicions 
d'adjudicació, gestió i control dels habitatges amb protecció oficial, tant privats com 
públics, i estableix mesures d'intervenció administrativa i el règim sancionador.  
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 És interessant destacar, per a la seva aplicació pràctica als municipis d’estudi, la 
definició dels Plans locals d’habitatge (article 14), com a documents que han d’aprovar 
els ajuntaments –en cas de no disposar de programes d’actuació urbanística municipal– 
per a concertar polítiques d’habitatge amb l’Administració de la Generalitat per tal de 
rebre aportacions de recursos econòmics. Els municipis de menys de tres mil habitants 
poden aprovar un pla local d’habitatge simplificat, en el qual s’han d’analitzar i 
diagnosticar les necessitats d’habitatge de la població, especialment les dels col·lectius 
amb dificultat d’accés, i s’han de proposar els objectius i les línies d’actuació per a 
atendre-les, tenint en compte els instruments que estableix la legislació urbanística i els 
ajuts i els altres instruments que estableix aquesta llei. També es poden formular plans 
locals d’habitatge d’abast supramunicipal. 

 Decret Llei 1/2007, de 16 octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, en 
l’article 9 referent a les Reserves de sòl per a habitatges de protecció pública, tan si el 
municipi està tramitant el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) com si es regeix 
per altres normes de planejament. En l’apartat U.3. s’especifica que els plans 
d’ordenació urbanística municipal han de reservar per a la construcció d’habitatges de 
protecció pública, com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui 
per a l’ús residencial de nova implantació. En l’apartat Tres s’especifica que les reserves 
mínimes d’habitatge de protecció pública (30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús 
residencial de nova implantació) s’han d’aplicar a tots els municipis sense excepció, a les 
modificacions del planejament general que impliquin un canvi de la classificació del sòl 
no urbanitzable amb la finalitat d’incloure-hi nous usos residencials. 

 Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d'ecoeficiència en els edificis. Pretén regular els paràmetres ambientals i l’eficiència 
ecològica en la construcció i funcionament dels edificis. 
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4.2.2. Diagnosi estratègica 

Tipologia de l’habitatge 
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a) Àmbit territorial 
 

Creixent desenvolupament constructiu 

Segons el cens d’habitatges de l’Institut d’Estadística de Catalunya (1981) i del Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona (2009), a l’àmbit d’estudi s’han construït 992 
habitatges durant aquest període, el que representa un increment del 74%. 

Cal destacar però, que en els darrers 28 anys (1981-2009) el major exponent constructiu es va 
assolir durant el període 2004-2008. No obstant, la realitat actual, immersa en un procés de 
regressió econòmica arreu del país, inicia una nova etapa d’estancament en el sector de la 
construcció. 

 

Baix establiment de segones residències 

El creixement del nombre d’habitatges censats als diferents municipis de l’àmbit d’estudi 
segueix la mateixa dinàmica de creixement de la població empadronada (1981-2009), fet que 
evidencia una escassa estacionalitat de la població i per extensió de segones residències. 

El percentatge d’habitatges de primera residència i els vacants han seguit una tendència 
creixent, en detriment dels habitatges de segona residència (període 1981-2001). L’any 2001, el 
69% dels habitatges eren de primera residència, mentre que només un 14% eren segones 
residències. Cal fer notar, però, el pes rellevant dels habitatges de segona residència a 
Vilamaniscle, que suposen més de la meitat dels habitatges construïts (57%). 

 

Augment notori dels habitatges vacants 

El percentatge d’habitatges buits a l’àmbit d’estudi ha augmentat del 12% al 17% (període 1981-
2001). 

Garriguella, Peralada, Rabós d’Empordà i Vilajuïga són els municipis que han incrementat el seu 
nombre d’habitatges vacants (22,36% de mitjana). Per contra, a Pedret i Marzà i a Vilamaniscle 
no hi ha habitatges vacants. 

 

Bon estat qualitatiu dels habitatges  

Poc més del 90% dels habitatges de l’àmbit d’estudi –censats l’any 2001- es mantenen en bon 
estat de conservació, malgrat que bona part d’ells (29,5%) han estat construïts abans del 1900. 

 
Consolidació dels nuclis urbans 

El creixement urbanístic en gairebé la totalitat de l’àmbit d’estudi ha seguit un model de 
consolidació dels nuclis urbans tradicionals i de les urbanitzacions, atès que el percentatge 
d’habitatges disseminats només és destacable a Pedret i Marzà (16%) i Rabós d’Empordà (21,4%). 
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Model d’ocupació del territori de baixa densitat 

Tot i que durant el període 1991-2001 han proliferat els edificis plurifamiliars, l’àmbit d’estudi 
conserva encara una urbanització de baixa densitat, motiu pel qual s’explica com la majoria de 
les construccions (81%) tenen 1 únic habitatge.  

Tanmateix, cada municipi segueix la seva pròpia tendència: a Garriguella, Pedret i Marzà i Rabós 
d’Empordà han augmentat els edificis d’1 i de 2 habitatges, mentre que han disminuït els de 3. A 
Peralada el nombre d’edificis de 2 habitatges ha disminuït a favor dels de més de 3 habitatges, 
justificant la presència de blocs de pisos. I a Vilajuïga i Vilamaniscle, han disminuït els d’1 
habitatge i, per contra, s’han incrementat els de 2. 

 

Baixa implantació dels habitatges de protecció oficial 

Alguns dels municipis de l’Agenda 21 preveuen en els seus planejaments la reserva de sòl urbà 
per a la promoció d’habitatges de protecció oficial. És el cas de Peralada, Vilajuïga i 
Vilamaniscle. A la resta de municipis no hi ha definides ara per ara polítiques en aquest sentit. 

Segons dades municipals,a Peralada es contempla la construcció de 30 habitatges, a Vilajuïga 29 
(dels 77 previstos) i a Vilamaniscle 33 (de 116). 

 

Decreixement en el nombre de persones per llar 

Aquest és un indicador que reflecteix en molts casos el procés d’envelliment de les poblacions 
rurals, però també hi ha altres factors socials que l’expliquen, sobretot les preferències per nous 
estils de vida, variacions en les estructures familiars i/o canvis sociològics que poden afectar 
probablement als segments de població més joves. 

En aquest context, i segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, el nombre d’habitatges amb 1, i 
2 persones per llar han augmentat en les darrers anys a l’àmbit d’estudi, especialment els d’1 
persona que han passat del 20% a l’any 1991 al 25% al 2001. 

 

Predominança dels habitatges de propietat 

Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (any 2001), el 75% dels habitatges són de 
propietat, mentre que un 12% són de lloguer, un 5% han estat cedits sense cost i el 8% restant 
s’han obtingut d’altres formes. 
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b) Àmbit municipal 

 

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

 Vilamaniscle no disposa d’habitatges vacants. 

 El 96% dels habitatges estan en bon estat de conservació, malgrat la seva antiguitat (el 34% 
es van construir entre 1941 i 1950). 

 Vilamaniscle contempla en el POUM la reserva de sòl urbà per a la promoció d’habitatges 
de protecció oficial. La previsió és construir 116 pisos. En una primera fase s’executaran 
33. 

PUNTS FEBLES / AMENACES 

 El 57% dels habitatges a Vilamaniscle són de segona residència (any 2001). Durant el 
període 1981-2001 s’han incrementat en un 80%. 

 Tot i que predominen els edificis amb un únic habitatge (80%) es detecta la proliferació 
d’edificis amb més de 2 habitatges (període 1991-2001). 

 El 39% de les persones enquestades amb motiu de la redacció de l’Agenda 21 manifesta 
estar poc satisfeta-insatisfeta amb l’accés a l’habitatge. La realitat actual fa especialment 
vulnerables al col·lectiu jove amb pocs recursos econòmics i a la gent gran, que té unes 
necessitats específiques d’accessibilitat als edificis. 
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4.3. Telecomunicacions i connectivitat tecnològica 

4.3.1. Objectius i criteris de sostenibilitat 

A la societat actual, les noves tecnologies de la informació i comunicació (TIC) a més de fer 
possibles les relacions amb l’entorn social i empresarial, també esdevenen un element 
fonamental i estratègic pel desenvolupament d’un territori. 

Serveis bàsics com la telefonia fixa, l’accés a Internet, les videoconferències, la televisió digital 
terrestre (TDT), la transmissió de dades, així com els serveis i les demandes futures han d’estar 
suficientment dimensionats i ser accessibles a tota la població, independentment del lloc de 
residència o de treball. 

El Consell d’Europa, reunit el març del 2000 a Lisboa, va comprometre’s a impulsar, a curt i mig 
termini, una economia comunitària més forta, basada en “el coneixement, més competitivitat i 
dinamisme, i capacitat de créixer econòmicament de manera sostenible amb més i millors llocs 
de treball i amb major cohesió social” (Estratègia Lisboa). 

Les xarxes de telecomunicacions són, sens dubte, l’eix que vertebra i fa possible aplicacions i els 
serveis avançats, és a dir el sector quaternari, comportant millores en la qualitat de vida de les 
persones i en l’atractivitat d’un lloc per a la localització d’activitats d’alt valor afegit, a més de 
comportar canvis en els hàbits i en les formes de treball. 

S’entén per sector quaternari el sector econòmic que inclou els serveis altament intel·lectuals 
tals com la recerca científica, el desenvolupament tecnològic i les tecnologies de la informació. 
Aquest sector (es considera tradicionalment englobat dins del sector terciari, però la seva 
importància creixent ha comportat que es formés un sector especialitzat). Engloba la indústria 
l’alta tecnologia, tecnologies de la informació i les telecomunicacions i algunes formes de 
recerca científica, així com l’educació, la consultoria i la indústria de la informació. En aquest 
sentit, un territori que no asseguri la connectivitat tecnològica en limitarà el desenvolupament 
econòmic, sobretot d’aquest nou sector de la informació o quaternari. 

Actualment, Catalunya està mancada, encara, d’un operador de xarxa d’accés capil·lar i 
universal, que sigui realment de banda ampla, així com també li manquen uns operadors 
d’infraestructures capaços d’assessorar els ajuntaments d’una manera efectiva en quant al 
desplegament de noves tecnologies. D’altra banda, les administracions públiques en general i les 
locals en particular, pateixen un grau d’endarreriment pel que fa a la implantació de noves 
tecnologies que ha d’ésser afrontat per millorar l’eficiència de la gestió i evitar el risc de pèrdua 
de competitivitat territorial. 

Els consums potencials en serveis de telecomunicacions i la localització geogràfica de molts 
municipis rurals catalans, com és el cas dels municipis de l’Agenda 21 (Garriguella, Pedret i 
Marzà, Peralada, Rabós d’Empordà, Vilajuïga i Vilamaniscle), no generen la demanda suficient 
per justificar, econòmicament i sota paràmetres de rendibilitat, una inversió privada de les 
principals empreses operadores de telecomunicacions en infraestructures interurbanes per 
arribar a connectar aquests municipis. Aquestes dificultats d’accés a xarxes d’alta capacitat 
signifiquen un desavantatge competitiu respecte dels que sí la tenen. Aquesta situació pot influir 
en el seu desenvolupament social i en el seu creixement econòmic. 
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La creació de Localret (Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de 
telecomunicacions i de les noves tecnologies) és una resposta des de l’àmbit local al 
desenvolupament de les noves tecnologies i de la Societat de la Informació. Localret impulsa la 
integració coordinada dels municipis al nou model social de les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació, i representa els interessos dels municipis en els processos de 
negociació i aprovació de normatives sobre la construcció de les xarxes de telecomunicacions, i 
els efectes que poden tenir les noves regulacions sobre les competències municipals en l’àmbit 
urbanístic, la gestió dels espais públics i el règim de fiscalitat 

Així doncs, fer factible una autèntica xarxa de telecomunicacions requereix aliances 
estratègiques entre el sector públic i el privat. 

Una manera de fer tangible i efectiu el re-equilibri territorial pel que fa a les TIC en la realitat 
local, és mitjançant reglamentació, on s’elabori un Pla Director d’Infraestructures basant-se en 
la naturalesa pròpia de la Infraestructura Comú de Telecomunicacions Nacional. Per aquesta 
futura reglamentació, hi ha consensuades amb els col·legis d’arquitectes i aparelladors unes 
bases teòriques per modificar la Llei d’urbanisme per tal que s’hi incloguin les 
telecomunicacions com un servei bàsic, de la mateixa manera que l’enllumenat, l’electricitat o 
el gas. D’aquesta manera, progressivament, s’anirà teixint una xarxa que recorreria tot el 
territori. 

En aquest sentit, el Pla Estratègic de la Societat del Coneixement i de la Informació impulsat pel 
Departament de Governació i Administracions Públiques, s’estructura a partir de: 

- el Pla Director d’Infraestructures de Telecomunicacions (PDIT), i 

- el Pla Director de Serveis i Continguts (PDSC), 

els quals tenen per objectius: 

 Desplegar la telefonia de tercera generació (UMTS) i garantir que hi hagi cobertura a tot 
el territori. Aquest sistema no només està limitat a telefonia mòbil sinó que a més té 
prestacions multimedia (Internet i transmissió d’àudio i vídeo). 

 Impulsar la disposició d’ordinadors a totes les llars. 

 Connectar una xarxa sense cables a totes les escoles i incorporació de les TIC en el món 
de l’educació i la sanitat. 

 Desenvolupar el Punt Neutre d’Internet a Catalunya (CATNIX) que interconnectarà 
operadors de telecomunicacions, proveïdors d’Internet i la comunitat científica catalana. 

 Accelerar el desplegament de la televisió digital terrestre (TDT) i la ràdio digital (DAB). 
A Catalunya el procés d’encesa digital i apagada analògica va començar l’any 2007 i 
teòricament s’hauria d’haver finalitzat el 2009. 

 Fomentar la creació de clústers (grup de múltiples ordinadors units mitjançant una xarxa 
d’alta velocitat, de tal forma que el conjunt és vist com un únic ordinador, més potent 
que els d’escriptori) en el sector de les TIC i de l’audiovisual a Catalunya. 
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 Oferir punts públics d’accés a Internet arreu del territori. 

El Pla de Govern 2007-2010 estableix com a objectiu per aquesta legislatura potenciar una 
economia plena i dinàmica en un territori sostenible, fomentant la competitivitat mitjançant 
l’augment de l’acció pública per tal de fomentar l’ús de les TIC en tots els àmbits de la societat, 
a fi d’assolir els estàndards europeus. En aquest marc, la Secretaria de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació ha confeccionat el Pla Catalunya Connecta, amb l’objectiu d’assolir 
que a finals del 2010: 

- El conjunt de nuclis de població de més de 50 habitants disposin de cobertura dels serveis 
de televisió, telefonia mòbil i banda ampla. 

- El conjunt polígons industrials de Catalunya disposin de cobertura de banda ampla i 
telefonia mòbil. 

Aquest Pla s’articula mitjançant 5 grans projectes i altres activitats de caire transversal: 

- Dos grans projectes en l’àmbit de les infraestructures, construcció de noves torres de 
radiocomunicacions “Radiocom” i “Compartició” de torres ja existents. 

- Tres grans projectes en l’àmbit de serveis, promoció de l’equipament de les 
infraestructures anteriors, per a la prestació dels serveis de telecomunicacions sobre 
aquestes, “Banda Ampla Rural”, “Telefonia Mòbil Rural” i “Desplegament TDT”. 
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4.3.1. Diagnosi estratègica 

En la Diagnosi del conjunt de l’Agenda 21 es revisen les formes d’adaptació dels municipis a la 
Societat de Coneixement i la Informació1: 

Mapa de distribució de les TIC als municipis de l’Agenda 21 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Dades del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. Darrera actualització 
del 3 de juny 2010. 
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a) Àmbit territorial 
 

Les noves tecnologies als municipis de l’Agenda 21 tenen poca cobertura, el servei és 
deficient i resulta costós 

En els fòrums de participació ciutadana realitzats als 6 municipis de l’àmbit d’estudi la població 
va manifestar en diverses ocasions la deficient cobertura de telefonia mòbil (sobretot a Rabós 
d’Empordà i a Pedret i Marzà on també tenen talls en la telefonia fixa). Malgrat que, són tots 
els municipis els que tenen buits de cobertura telefònica mòbil. 

Altrament la senyal de televisió digital TDT a Rabós d’Empordà té una cobertura parcial. 

Pel que fa a Internet, el fet que la totalitat del servei s’ofereixi mitjançant ADSL i els talls 
puntuals de telefonia fixa, suposen que aquest servei sigui deficient, de baixa velocitat i que 
tingui un cost de subministrament elevat.  

Tanmateix, des del Departament de Governació i Administracions Públiques es manifesta  que 
tots els municipis tenen cobertura de Banda Ampla Rural però la cobertura WiMAX és 
aproximadament del 75% del territori (no tots els nuclis o disseminats en disposen). Destaca el 
cas del Veïnat de Dalt de Vilajuïga que no té ni cobertura WiMAX ni disponibilitat comercial del 
servei WiMAX. 

Per altra banda, la cobertura d’ADSL és parcial a Rabós d’Empordà, a Vilamaniscle, a Vilanova 
de la Muga. 

Tanmateix, tot i l’existència d’algun tipus de tecnologia als municipis, sovint el servei hi és 
deficitari o intermitent, sobretot en dies amb condicions meteorològiques adverses (tramuntana, 
tempesta, etc.). 

El servei deficient de les noves tecnologies al territori de l’Agenda 21 esdevé una fractura digital 
i social del territori, fet que suposa un limitant pel desenvolupament dels sectors econòmics 
relacionats amb les telecomunicacions. 

 

Alguns municipis de l’Agenda 21 s’han adherit al Consorci Localret 

El Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves 
tecnologies (Localret) impulsa la integració coordinada dels municipis al nou model social de les 
noves tecnologies de la informació i la comunicació, i representa els interessos dels municipis en 
els processos de negociació i aprovació de normatives sobre la construcció de xarxes de 
telecomunicacions. 

En aquest sentit, Garriguella, Peralada, Pedret i Marzà i Vilajuïga són membres d’aquest 
Consorci, mentre que Rabós d’Empordà i Vilamaniscle encara no s’hi han adherit. 
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Prevista la instal·lació de fibra òptica a Figueres  

La fibra òptica, de gran ample de banda per a senyals analògics, permet la transmissió d’un gran 
volum d’informació, amb una baixa atenuació de la senyal, no té interferències 
electromagnètiques i és més segura i fiable que altres sistemes. Tanmateix, la seva instal·lació i 
distribució al territori necessita de les distribució mitjançant subministrament soterrat, té un 
cost elevat, les fibres són fràgils, la reparació d’un cable trencat o malmès és dificultosa i la 
instal·lació dels connectors és complexa i requereix un personal amb formació adequada. 

En la legislatura actual hi ha prevista la instal·lació de bona part de la xarxa troncal de fibra 
òptica a les principals ciutats del país (a partir de les quals es deriven els ramals caps als 
municipis), entre les quals hi ha Figueres. 

Assegurar el subministrament de fibra òptica als municipis de l’Agenda 21 suposaria una millora 
substancial en les noves tecnologies però un cost molt elevat, tot i que la capital de comarca 
arribi a comptar amb aquest servei. 

 

Tots els municipis de l’Agenda 21 tenen cobertura de l’empresa Iberbanda 

Iberbanda és l’empresa que ha resultat adjudicatària de diversos concursos i programes 
impulsats per varies administracions públiques, amb l’objectiu d’incentivar l’extensió de la 
banda ampla a territoris d’àmbit rural sense cobertura de línies ADSL. L’empresa dóna servei de 
telefonia, TDT i Internet mitjançant una xarxa de telecomunicacions amb tecnologia via ràdio 
(LMDS, WiMAX). 

Tots els municipis de la present Agenda 21 tenen cobertura de l’empresa Iberbanda per a la 
contractació de serveis d’accés a Internet d’Alta velocitat, telefonia, transmissió de dades i 
serveis de valor afegit en Xarxa (com ara correu electrònic, espai web, dominis i adreces IP). 

 

Els municipis de l’Agenda 21 tenen buits de cobertura telefònica que afecten directament a 
la qualitat de vida de la població i al desenvolupament econòmic del territori 

La manca d’antenes de radiotelecomunicació desplegades i/o una mala gestió dels recursos 
existents són la causa que aquests nuclis presentin problemes de cobertura telefònica, televisiva 
i de senyal d’Internet. 

D’altra banda, des de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació es posa de 
manifest que el municipi de Rabós d’Empordà no compta amb suficient cobertura 112 (telèfon 
d’emergència), és a dir, la cobertura és inferior al 80% en el nucli de població. 

El telèfon 112 és únic per a tot l’àmbit europeu, té resposta immediata les 24 hores i centralitza 
totes les trucades d’emergència: serveis públics d’urgències sanitàries, d’extinció d’incendis i 
salvaments, i de seguretat ciutadana i protecció civil. 
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Tot i que la resta de municipis de la present Agenda 21 tinguin cobertura 112, la cobertura 
convencional de telèfon mòbil és deficitària (sobretot a Pedret i Marzà, Garriguella, Rabós 
d’Empordà, Vilamaniscle, Vilajuïga i  Vilanova de la Muga), tal com s’ha posat de manifest en els 
fòrums de participació ciutadana. 

 

La companyia de telefònica preveu retirar la cabina d’ús públic de Vilamaniscle  

Al fet que als municipis de l’Agenda la cobertura de telefonia mòbil presenti buits habituals, cal 
afegir-hi la intenció de la companyia telefònica de retirar la cabina telefònica d’ús públic de 
Vilamaniscle. Fet que augmenta la fractura digital del territori on la cobertura mòbil és 
intermitent. 

En aquest sentit, només es compta amb cabines telefòniques o amb telèfons fixes d’ús públic a 
Garriguella, Peralada i Vilajuïga, mentre que els nuclis de Pedret i Marzà, Vilanova de la Muga, i 
Rabós no disposen d’aquest servei. 

 

La cobertura general dels canals de TDT és parcial i no hi ha centre emissors a l’àmbit de 
l’Agenda 21 

La Televisió Digital Terrestre (TDT) és un nou sistema de televisió universal, que ha substituït 
progressivament la televisió analògica convencional. 

Per rebre la TDT, cal tenir en compte tres factors: ser en una zona de cobertura, tenir la 
instal·lació adaptada i disposar d’un codificador. 

A l’àmbit dels municipis de l’Agenda 21, no s’hi preveuen centres emissors de TDT, malgrat que 
n’hi ha de pròxims (però parcialment engegats) a la Jonquera, Portbou, Figueres, Cadaqués, 
Maçanet de Cabrenys, Sant Llorenç de la Muga i a la Mare de Déu del Mont. Tanmateix, la 
cobertura de TDT a Rabós d’Empordà és parcial. 

 

Possibilitat de millorar el servei d’Internet sense cables mitjançant l’organització guifi.net  

Un altre sistema que darrerament pren força és el que proposa l’organització guifi.net, el qual 
permet la connexió sense cables a Internet de forma gratuïta, a nivell de particular o a nivell de 
municipi. En aquests supòsits l’ajuntament o el particular s’han de fer càrrec de la despesa de 
l’antena per a la connexió. El sistema funciona com una xarxa, on cada antena, particular o 
municipal, actua com a receptor i emissor. Aquesta iniciativa ha tingut una bona acollida a les 
comarques de la Garrotxa, Gironès, Osona, la Selva, el Pla de l’Estany i a alguns municipis de 
l’Alt Empordà. 

Actualment el sistema guifi té projectats 3 nodes a Garriguella (a l’Ajuntament, al campanar i 
als dipòsits), i 1 node a Rabós d’Empordà; mentre que l’Ajuntament de Pedret i Marzà està en 
procés de tramitació per aconseguir aquest servei. 
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No tots els municipis de l’Agenda 21 disposen de punts públics d’accés a Internet 

Només els municipis de Garriguella (a la Biblioteca municipal), Pedret i Marzà (al Centre Cívic de 
Marzà), Peralada (al Museu de Sant Domènec i a l’Espai Jove) i Vilajuïga (al Centre Cívic) 
disposen de punts públics d’accés a Internet.  

En aquest sentit, Rabós d’Empordà i Vilamaniscle no tenen cap punt d’accés públic a Internet fet 
que, juntament amb la mala qualitat del servei actual, suposa una fractura territorial i un 
perjudici per l’economia local. 

L’existència de pocs punts públics d’accés a Internet i de poques zones d’accés Wifi, denoten la 
necessitat de reforçar les polítiques contra la fractura digital vigilant el desplegament de 
l’accessibilitat i l’alfabetització dels col·lectius més vulnerables, i procurar la generalització 
d’un ús més intensiu i racional de les noves tecnologies de la informació. 

Amb tot, tampoc cap municipi integrant de l’Agenda 21 disposa de telecentre adherit a la Xarxa 
de Telecentres o de Punts TIC del Departament de Governació i Administracions públiques, en 
el marc del projecte NODAT. 

Tanmateix es disposa de 2 punts públics d’accés a Internet de la Xarxa de Telecentres a 
Figueres, i 2 més a la Jonquera, com a centres més propers a l’àmbit. 

 

La ubicació d’algunes de les antenes de telecomunicació pot afectar el patrimoni natural i 
arquitectònic del territori 

Atesos els requeriments tècnics de les infraestructures de telecomunicació, sovint aquestes s’han 
d’instal·lar en punts culminals, on coincideixen amb ermites o elements de patrimoni, afectant 
les qualitats paisatgístiques de l’indret.  

En aquest sentit, convé cercar llocs adients, per a la col·locació de noves instal·lacions de 
telecomunicació, en els quals no s’afecti el patrimoni arquitectònic i natural, i es pugui 
assegurar una bona cobertura. És necessari donar compliment al Decret 281/2003, de 4 de 
novembre, de modificació del Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les 
instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació, el qual desenvolupa 
el Pla d’Ordenament Ambiental d’Infraestructures de Radiocomunicació, que regula les 
infraestructures de radiocomunicació que es troben en sòl no urbà. 

Altrament, seria convenient retirar l’antena de telecomunicacions de Rabós d’Empordà 
actualment obsoleta, atenent al seu mal estat de conservació que atempta contra la seguretat 
de les persones. 
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El nivell de radiació electromagnètica a l’àmbit és bona  

La Generalitat de Catalunya està portant a terme el projecte SMRF (Sistema de Monitorització de 
Radiofreqüència) a través del qual es mesuren les radiacions i els camps electromagnètics d’un 
determinat territori mitjançant la instal·lació de sondes. 

A la comarca de l’Alt Empordà hi ha instal·lades 5 sondes (Cadaqués, l’Escala, Figueres, Llançà i 
Vilafant). Tots aquestes donen un valor mig en el període de 24 h, que per a l’any 2009, es troba 
molt per sota del límit de 27 V/m, valor que correspon a la interpretació més restrictiva del 
Decret 281/2003, de 4 de novembre, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia 
mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació.  

Per la qual cosa es conclou que l’àmbit d’estudi presenta una bona qualitat ambiental en quant a 
radiacions electromagnètiques i nivells de radiofreqüència. 

 
b) Àmbit municipal 

 

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

 El nivell de radiació electromagnètica al municipi és bona. 

 Hi ha 1 antena WiMAX i de servei wifi a l’Ajuntament de Vilamaniscle. 

 El municipi compta amb cobertura de banda ampla rural (BAR), cobertura WiMAX i 
disponibilitat comercial de servei WiMAX. 

 Vilamaniscle disposa de servei WIFI gratuït per als veïns/es. 

PUNTS FEBLES / AMENACES 

 Vilamaniscle no és membre del Consorci local pel desenvolupament de les xarxes de 
telecomunicacions i de les noves tecnologies (Localret). 

 El municipi no disposa de cap punt públic d’accés a Internet.  

 El municipi de Vilamaniscle té una cobertura parcial d’ADSL. 

 Vilamaniscle té buits de cobertura de telefonia mòbil tot i que sí que té cobertura de 
telefonia mòbil d’emergències (112). 

 Tot i que es disposa d’una cabina telefònica d’ús públic a la Plaça Major, la companyia 
telefònica preveu la seva retirada al·legant que no és rendible. 
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4.4.Salut, benestar social i seguretat ciutadana 

4.4.1.Objectius i criteris de sostenibilitat 

Actualment la societat experimenta transformacions demogràfiques, socials i econòmiques molt 
dispars i incisives, que plantegen reptes constants en el sistema públic d’atenció sanitària i social 
del nostre país. Els nous hàbits, una esperança de vida més alta, noves estructures familiars, la 
incidència de la interculturalitat, la precarietat econòmica o laboral, entre d’altres, reverteixen de 
ple en la salut i en el benestar de les persones; i requereixen més i millor prevenció, educació i 
atenció. En aquest context, un criteri fonamental per on dirigir els esforços en la millora dels 
serveis sanitaris i assistencials es basa en desenvolupar la sanitat i l’assistència social en un sistema 
sociosanitari integral, de qualitat, de proximitat, preventiva i a l’abast de tothom. 

Això obliga a abandonar progressivament un model basat, d’una banda, en l’atenció mèdica estricta 
i, en l’altra, en una assistència social restringida a la població més desfavorida. Concebre un servei 
a la qualitat de vida en el sentit més ampli, global i universal possible, permet emmarcar els 
objectius fonamentals per a l’àmbit de l’Agenda 21 en salut, benestar i, també, en seguretat 
ciutadana, consistents en: 

 Garantir una cobertura sanitària de qualitat a tota la població, adaptada a les noves necessitats, 
potenciant l’àmbit d’actuació preventiva i desenvolupant un model d'organització territorial 
proper a les demandes sanitàries de la ciutadania. 

 Articular i optimitzar els serveis i recursos en prevenció, atenció i promoció social per a la 
millora del benestar i la integració de la població sota els barems de l’equitat, l’accessibilitat i 
l’eficiència tècnica en l’oferta de les prestacions socials. 

 Disposar de més i millors mecanismes i efectius policials que assegurin una presència en el 
territori dirigida a incrementar la intervenció preventiva o d’anticipació a actes delictius 
contraris a la pau i al benestar social en general. 
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4.4.2.Diagnosi estratègica 
 
Mapa de referència 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Àmbit d’estudi 

Aquest apartat tracta diferents punts de diagnosi corresponents a les àrees de salut, benestar social 
i seguretat ciutadana i viària de l’àmbit territorial d’estudi. 
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Nota: Les  xifres indiquen el nombre de consultoris existents. 
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SALUT 

L’envelliment, un factor condicionant 

D’entre els principals factors demogràfics, com la població estacional i/o el fenomen immigratori, 
és l’envelliment de la població el que incideix de manera majoritària en els municipis de l’àmbit 
d’estudi. Aquesta realitat fa necessària una adaptació constant del servei públic d’assistència 
sanitària envers els nous contextos socials. 

 

Bona opinió social del sistema sanitari en general  

La Regió Sanitària de Girona rep dels seus usuaris una valoració positiva i superior a la mitjana 
catalana, avaluant aspectes com el tracte professional, el temps d’espera de les visites, l’atenció i 
confort hospitalari, etc. També, a partir del sondeig d’opinió pública distribuït amb motiu de 
l’Agenda 21, la valoració és positiva. 

 

Limitacions en l’horari d’atenció dels consultoris locals 

Els consultoris mèdics, i molt especialment els dels municipis de menys entitat de població, 
presenten l’inconvenient de la rigidesa dels dies i/o hores setmanals d’atenció pública, per bé que 
es pot recórrer a d’altres consultoris atesos pel mateix metge/ssa de capçalera o requerir els 
serveis dels centres d’atenció continuada i domiciliada. 

 

Òptima atenció farmacèutica 

A l’àmbit d’estudi li corresponen 1.417 habitants/farmàcia (any 2008), una proporció superior a la 
de la regió sanitària de Girona i de Catalunya amb 2.238 i 2.453 habitants/farmàcia, 
respectivament. Tanmateix, cal destacar que hi ha 3 municipis de l’àmbit d’estudi sense aquest 
servei: Pedret i Marzà, Rabós d’Empordà i Vilamaniscle, però amb farmàcies en municipis que li són 
propers (Garriguella, Peralada i Vilajuïga). 

 

Baixa taxa de mortalitat 

En l’àmbit d’estudi la taxa de mortalitat és inferior al 15‰(12,2‰), indicatiu d’una baixa 
mortalitat. 

 

BENESTAR SOCIAL 

Augment de la demanda en prestacions socials 

L’any 2008, han estat ateses 109 persones a tot l’àmbit d’estudi. Respecte l’any anterior s’ha 
incrementat el nombre d’expedients treballats en un 32%, coincidint amb un període de regressió 
econòmica generalitzat al país. 
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La franja d’edat més afectada és sobretot la de gent gran; i els principals problemes detectats 
estan relacionats amb la vellesa i persones dependents. No obstant, durant l’any 2008 s’han 
incrementat les demandes relatives a l’habitatge. 

 

Adequació de l’oferta en serveis socials 

Dins l’àmbit d’estudi, a part dels serveis propis d’assistència bàsica, el Consell Comarcal impulsa 
diferents programes i serveis específics per a determinats col·lectius amb problemàtiques 
concretes: gent gran, dones, infància i adolescència i immigrants. 

 

Equips assistencials amb recursos humans limitats 

Els professionals que operen a l’àmbit d’estudi, en els equips d’atenció primària i especialitzada, no 
són del tot suficients per atendre i, sobretot, fer un millor seguiment de les demandes socials i els 
serveis que ofereixen. És particularment limitada l’assistència a persones amb dependència. 

 

Problemes d’accés als recursos socials 

Hi ha problemes d’accés a determinats recursos socials que es troben centralitzats, especialment a 
Figueres, a causa del dèficit de transport públic existent en alguns municipis. 

 

Dèficit d’equipaments en benestar social i acció cívica 

El grau d’envelliment de la població en l’àmbit d’estudi fa palès un dèficit de places en centres 
d’atenció social. Tanmateix, a banda d’aquest dèficit d’equipaments per a persones d’edat 
avançada convé incrementar el servei d’atenció domiciliària i la dotació de centres de dia.  

Caldria valorar la possibilitat de mancomunar equipaments socials atesa la necessitat comuna entre 
els municipis de l’Agenda 21. Aquesta ha estat una de les demandes realitzades en alguns dels 
fòrums de participació pública. 

 

SEGURETAT CIUTADANA 

Necessitat de potenciar el model de policia proactiu i d’apropament a la ciutadania 

A l’àmbit d’estudi es detecta un dèficit en el nombre d’efectius de Mossos d’Esquadra per millorar 
els mecanismes de prevenció, proximitat i resolució de conflictes de manera ràpida i eficient. En 
aquest sentit, als fòrums de debat s’ha constatat la preocupació dels veïns del territori envers a la 
inseguretat ciutadana -especialment a una onada de robatoris- i al mal estacionament de vehicles. 

Val a dir que només el municipi de Peralada compta amb un servei de vigilància municipal. 
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Alt nivell d’accidentalitat a la N-260 

Segons la Comissaria General Tècnica de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, es 
comptabilitzen a l’àmbit d’estudi un total de 150 accidents de trànsit durant el període 2000-2008; 
els quals varen suposar 14 víctimes mortals, 179 ferits lleus i 34 de greus. 

La via més conflictiva i, també la més transitada, és la carretera N-260 i a on es localitzen la 
majoria d’accidents. També cal destacar les carreteres C-252 i la GI-610. 

 

b) Àmbit municipal 

 

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

 Bona acceptació del sistema sanitari 

 Bona cobertura farmacèutica 

 Els Serveis Socials són un recurs utilitzat 

 No hi ha accidentalitat en el municipi 

PUNTS FEBLES / AMENACES 

 Envelliment de la població i gent gran amb problemes de dependència  

 Limitació horària del consultori mèdic local 

 Dificultat d’accés als centres d’atenció primària i hospitalària 

 Augment de la demanda de recursos socials 

 Elevada taxa de mortalitat (15,1‰) 
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4.5.Educació 
 

4.5.1. Objectius i criteris de sostenibilitat 

Una de les prioritats per avançar en la cultura de la sostenibilitat és, sens dubte, l’educació com 
a principal instrument de conscienciació social. 

En un nou context de reptes socials i educatius, les Nacions Unides, designant la UNESCO com a 
organisme executor, està impulsant la Dècada de l’Educació pel Desenvolupament Sostenible 
(2006-2014), amb l’objectiu principal de “promoure l’educació com el fonament d’una societat 
més viable per a la humanitat, que integri el desenvolupament sostenible en el sistema 
d’ensenyament escolar a tots els nivells”, i que proporcioni una visió general de les 
repercussions de l’actual canvi social i ambiental. 

Per això, cal assumir un compromís comú amb l’objectiu que tota l’educació -tant la reglada 
com la no reglada- proporcioni una percepció adient dels problemes i fomenti valors i actituds 
favorables a un desenvolupament sostenible. 

En aquest marc internacional, des de l’any 2000, el Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya desenvolupa l’Estratègia Catalana de l’Educació Ambiental (ECEA), un 
pla de funcionament participatiu, socialment obert i integrador, que pretén definir les línies 
estratègiques i les actuacions necessàries per millorar l’educació ambiental i la seva rellevància 
com a projecte comunitari, que asseguri la formació de tots els sectors de la societat en els 
principis de la cultura i de la sostenibilitat. 

En aquest sentit, es requereixen estratègies educatives/formatives de planificació i gestió local, 
a partir d’unes opcions que generin la creixent implicació social al procés del desenvolupament 
local i sostenible. Els objectius de la component educativa en el model de la sostenibilitat són: 

 Formar sense exclusions persones responsables amb un fort compromís social. 

 Crear centres educatius reglats i no reglats que fomentin la cohesió, integració, 
cooperació i convivència social i, alhora, siguin espais de formació didàctica i adients 
per a la preparació i la inserció professional dels alumnes. 

 Adequar un model d’ensenyament adaptat a la nova realitat social i ambiental. 

 Transmetre procediments, actituds i valors socials que ajudin a sostenir un clima 
d’igualtat en els drets al benestar de tots els col·lectius de la societat. 

En aquesta línia de treball, dins el règim normatiu de Catalunya, el Pacte Nacional per a 
l’Educació (2006), va assentar les bases per a la futura llei catalana d’educació, fomentant un 
sistema educatiu orientat a la igualtat d’oportunitats, a l’equilibri territorial i a la cohesió 
social. 

El sistema educatiu ha patit moltes modificacions recents a l'Estat espanyol i a Catalunya, 
no obstant el seu marc normatiu es regula per:  
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- La Ley Orgánica de Educación (LOE), aprovada el 3 de maig de 2006, que fixa la 
normativa estatal bàsica en matèria d’educació. 

- La Llei d'educació de Catalunya (LEC), que va entrar en vigor el 17 de juliol de 2009. És 
la primera llei d'educació de Catalunya i la primera en contingut integral en allò que es 
refereix als nivells educatius no universitaris. Deroga les lleis vigents fins ara, excepte, 
per la seva especificitat, la Llei de formació de persones adultes de 1991, que la 
complementa. Amb aquesta Llei s’exerceixen plenament les competències estatuàries. 

En el conjunt de la present diagnosi es revisen les formes del funcionament sostenible de 
l’activitat educativa, des de la mateixa organització territorial de les estructures de l’educació 
reglada, fins a les capacitats generals de desenvolupar mecanismes per a la formació permanent 
i l’educació ambiental del conjunt de la societat, així com les maneres d’assolir un clima 
d’igualtat d’oportunitats de les persones en l’accés i evolució a l’educació, que fomenti la 
cohesió i el benestar social. 
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4.5.2. Diagnosi estratègica 
 
Distribució territorial dels centres escolars i la població escolar 
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a) Àmbit territorial1 
 

L’àmbit d’estudi disposa de diversos centres d’ensenyament d’infantil i primària 

El mapa escolar, com a eina bàsica d’ordenació i gestió, determina l’organització territorial de 
l’activitat educativa. L’escenari educatiu de l’àmbit d’estudi es caracteritza per disposar de llars 
d’infants i centres d’educació infantil i primària a Garriguella, Peralada i Vilajuïga. 

Els centres existents a l’àmbit d’estudi –sense comptabilitzar les llars d’infants- acullen 336 dels 
400 alumnes residents als municipis de l’Agenda 21 (84%), segons dades del curs acadèmic 
2008/09 facilitades pel Departament d’Educació. Aquests centres són la llar d’infants Arrels i el 
CEIP Joaquim Gifre (Garriguella), la llar d’infants l’Orlina i el CEIP Ramon Muntaner (Peralada) i 
la llar d’infants els Nins i el CEIP Santiago Ratés (Vilajuïga). Els alumnes de Pedret i Marzà, Rabós 
i Vilamaniscle s’han de desplaçar als seus centres assignats (Vilajuïga i Garriguella), fet que 
comporta una important relació entre municipi veïns. 

Pel que fa les llars d’infants, només es compta amb centres a Garriguella, Peralada i Vilajuïga, 
on hi assisteixen 112 infants. Els infants restants de l’àmbit d’estudi s’han de matricular en 
escoles bressol d’altres municipis o fora de l’àmbit d’estudi. 

Cal destacar, però, que l’àmbit de la present Agenda 21, un 18,5% dels alumnes d’educació 
infantil i primària, van a estudiar a centres de fora de l’àmbit d’estudi, encara que el seu 
municipi disposi d’oferta educativa. 

Finalment, la manca de centres on es poden cursar les etapes educatives superiors obliga al 34% 
dels alumnes a matricular-se en centres de fora de l’àmbit d’estudi. 

 

Presència d’alumnes de procedència estrangera 

Al voltant del 8% dels alumnes de les escoles de l’àmbit d’estudi són de procedència estrangera, 
fet que no ha comportat canvis substancials en la dinàmica educativa dels centres. 

 

Els nivells d’escolarització predominants són la titulació inferior al graduat escolar, el 
graduat escolar o les seves equivalències i l’antic ensenyament general bàsic (EGB) 

Les titulacions predominants de la població a la majoria de municipis de l’àmbit d’estudi són 
iguals o inferiors a l’antic Ensenyament General Bàsic. Aquesta realitat és una mostra del nivell 
d’escolarització que resulta d’una població amb una estructura d’edats madura, amb tendència 
a l’envelliment, vinculada als contextos socials, demogràfics i escolars anteriors. 

 

                                                 
1 Totes les dades que segueixen s’han obtingut directament dels centres d’ensenyament o del Departament d’Educació 
pel curs acadèmic 2008/2009. 
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Elevat nivell de coneixement i ús del català 

Pràcticament tota la població resident als municipis de l’àmbit d’estudi entén el català, essent 
el percentatge més alt, calculat sobre la població de 2 o més anys (dades de l’any 2001) a 
Peralada (98%), i el més baix a Rabós d’Empordà (94,5%). La diferència entre municipis respecte 
el coneixement del català és ínfima. Les dades disponibles deixen palès el predominant ús del 
català en aquest àmbit. 

 

La centralitat funcional de l’educació dels alumnes de secundària de l’àmbit d’estudi recau a 
Roses i a Figueres 

La distribució territorial de la població escolar respon a les evolucions socials, demogràfiques i 
econòmiques del territori, que expliquen la centralització de la població en nuclis demogràfics 
de certa entitat en detriment dels àmbits més rurals. 

En aquest sentit, la major part dels alumnes en edat de cursar l’ESO i que ho fan fora de l’àmbit 
d’estudi, es matriculen a Figueres (el 40% dels matriculats) i a Roses (el 51% dels matriculats), 
essent un 73% el que estudien en centres de titularitat pública. 

El mateix passa amb els alumnes en edat de cursar el batxillerat, els quals estudien 
majoritàriament a Figueres (59% dels alumnes matriculats) i a Roses (37% dels alumnes 
matriculats); i dels que el 97% es matriculen en centres de titularitat pública. 

 

Clara prevalença pels centres educatius de titularitat pública 

El 95% dels alumnes d’infantil i el 87% dels alumnes de primària, residents a l’àmbit d’estudi, es 
van matricular en centres de titularitat pública. 

A l’etapa d’educació secundària obligatòria (ESO) el percentatge d’estudiants que assisteix a 
centres de titularitat pública baixa al 78%, mentre que al batxillerat, la pràctica totalitat dels 
alumnes, un 93%, cursen en centres de titularitat pública. Finalment, a l’etapa de formació 
professional, el 89% estudia en centres de titularitat pública, malgrat que les ofertes formatives 
són específiques i, per tant, tenen un repartiment més dispers en el territori. 

 

Bona cobertura de transport escolar 

El servei de transport és un recurs d’ús col·lectiu fonamental per vertebrar el funcionament 
sostenible de la mobilitat escolar en un àmbit rural on es multipliquen les necessitats del 
transport en carretera. En general es disposa d’una bona oferta de transport escolar col·lectiu, 
gestionat pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

En l’etapa d’infantil i primària, els alumnes de Pedret i Marzà, Rabós i Vilamaniscle disposen de 
transport escolar per assistir al seu centre d’assignació (CEIP de Garriguella i de Vilajuïga). 
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Pel que fa l’etapa d’educació secundària obligatòria (ESO) tots els alumnes de l’àmbit d’estudi 
disposen de transport escolar per assistir als centres assignats: a l’IES Cendrassos (Figueres), els 
alumnes de Peralada; i a l’IES Cap Norfeu (Roses), la resta d’alumnes de l’àmbit. 

Cal deixar palès, que atès que en l’etapa d’ensenyament secundari postobligatori (batxillerat i 
cicles formatius) no hi ha centres d’assignació, el transport escolar no és obligatori. En aquest 
sentit, alguns alumnes de batxillerat i cicles formatius poden aprofitar el transport escolar per 
assistir a l’IES on s’han matriculat sempre i quan hi ha places vacants, tot i que no el tenen 
finançat i els horaris sovint no són compatibles. 

 

Bona oferta d’activitats d’educació en el lleure 

Els casals d’estiu i/o casalets donen continuïtat al procés de formació educativa i de lleure al 
mateix municipi, on s’hi fan activitats diverses (esport, repàs escolar, etc). Aquests acostumen a 
ser gestionats pel propi ajuntament, malgrat que també se’n poden organitzar des de l’iniciativa 
privada. 

A l’àmbit d’estudi els municipis que organitzen casals d’estiu –encara que també se’n poden 
planificar durant altres períodes de vacances- són Garriguella, Peralada, Vilajuïga i Vilamaniscle. 
D’altra banda, també cal destacar la ludoteca de Vilajuïga que ofereix una alternativa lúdico-
educativa els dies no lectius. 

 

Baixa oferta formativa 

A banda de l’oferta reglada pròpia dels centres escolars, també existeixen cursos de formació i 
tallers conduïts per organismes públics o empreses privades. 

En aquest sentit, Garriguella, Peralada i Vilajuïga són els municipis més actius (taller 
d’escriptura, cursos de català, informàtica per adults,...), mentre que a Pedret i Marzà, Rabós 
d’Empordà i Vilamaniscle actualment no s’organitzen cursos d’iniciativa municipal, encara que 
des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà s’han dut a terme tallers de memòria per a la gent 
gran. 

A Vilamaniscle, però, s’organitza un curs de ioga per part d’una entitat privada a la que 
l’Ajuntament cedeix l’espai. 

 

Millora de la formació ambiental als centres escolars 

Els centres escolars dels municipis de l’Agenda 21 procuren realitzar dinàmiques i activitats 
d’educació ambiental, tanmateix només el CEIP Ramon Muntaner (Peralada) es troba en procés 
d’adhesió a la Xarxa d’Escoles Verdes. Tanmateix, el CEIP Santiago Ratés i la llar d’infants els 
Nins (Vilajuïga) segueixen les pautes del reciclatge instaurat al municipi. I, per últim, al CEIP 
Joaquim Gifre (Garriguella) estant estudiant algunes propostes de reciclatge i reutilització. 
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Diverses campanyes de conscienciació ambiental per a la ciutadania 

A l’àrea d’estudi i d’influència dels municipis de l’Agenda 21 hi treballen diverses entitats 
d’educació ambiental que col·laboren en la formació ambiental ciutadana com l’Associació 
d’amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i els Amics de la tortuga de l’Albera, 
juntament amb altres entitats d’arreu la comarca de l’Alt Empordà com la Rufa, la Granja escola 
el Molí Nou de Calabuig, la granja escola la Perdiu, Cabra Creus SL, l’escola dels Estanys, etc. 

Es tracta d’associacions que contribueixen a l’educació ambiental escolar mitjançant tallers 
pràctics i sortides especialitzades, contribuint també a la conscienciació dels pares, a la 
divulgació científica i a la coneixença del patrimoni natural per part de la població resident. 

D’altra banda, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà realitza diverses campanyes de 
conscienciació ciutadana, relacionades amb el reciclatge, com l’oferta pedagògica a les escoles 
de la comarca, la campanya per a la recollida selectiva “Recicla’m i tria”, la xarxa de 
minideixalleries, el mercat virtual de segona mà, les jornades de xerojardineria, etc. 

 

b) Àmbit municipal 

 

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

 El 60% dels alumnes de Vilamaniscle es van matricular als centres assignats durant el curs 
2008/09. 

 El Consell Comarcal de l’Alt Empordà adequa el transport escolar per assistir a l’IES Cap 
Norfeu de Roses. 

 Gran potencial per integrar el medi natural a l’activitat didàctica, atès l’existència d’un 
entorn natural de rellevància ambiental, ecològica i paisatgística idònia per a dur a terme 
activitats escolars o d’educació en el lleure. Aquests espais poden ser llocs sistemàtics de 
treball per a les escoles i els casals d’estiu. 

 Àmplia oferta d’activitats extraescolars organitzades des del centre assignat. 

 L’Ajuntament organitza casalet a l’estiu. 

 La compra del Castell de Vilamaniscle i l’interès municipal per crear-hi un punt de divulgació 
històric-ambiental contribuiran a generar dinàmica educativa i de descoberta del territori 
fora de l’àmbit educatiu reglat.  

PUNTS FEBLES / AMENACES 

 El municipi no compta amb centres educatius propis d’ençà que es va tancar l’escola del 
municipi, motiu pel qual els alumnes s’han de desplaçar a d’altres municipis. 
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 En el CEIP de Garriguella no s’impulsen iniciatives de formació i sensibilització ambiental, 
malgrat que s’estan estudiant propostes de reciclatge i reutilització. A la llar d’infants del 
municipi es recicla material per a les manualitats i activitats. 

 Manca de recursos tècnics i materials en el centre educatiu assignat. 

 Baixa oferta en formació no reglada, motivada en bona part per la escasa demanda i 
implicació de la població. 
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4.6.Associacionisme i activitat cultural 

4.6.1. Objectius i criteris de sostenibilitat 

En la nostra societat de benestar, l’accés a la cultura és un objectiu que ha de vetllar per 
l’acompliment d’aquest dret, fonamental per al desenvolupament de les persones, sense 
discriminació social, econòmica o territorial. 

El repte del reequilibri territorial entre els espais urbans i rurals passa necessàriament per 
trencar barreres persistents en la capacitat de generar i disposar de cultura en el sentit més 
permeable i extensiu possible. Aquesta necessitat de cultura sense fractura territorial ha de ser 
atesa en primera instància per les polítiques governamentals competents, i corresposta per la 
iniciativa i participació activa de la població local. 

La cultura, en tota la seva expressió, és un excel·lent baròmetre per mesurar la vitalitat dels 
municipis d’arreu del nostre país. Res és més revelador que disposar d’un associacionisme ben 
arrelat i dinàmic, una programació cultural estimulant i a on conflueixi l’esforç públic i privat, i 
uns equipaments que assegurin una cobertura infraestructural suficient en prestació social i 
manifestació cultural. 

Són justament aquests criteris els que s’han convertit, per aquesta diagnosi, en objectius per al 
territori. Així, per al conjunt dels municipis d’estudi, els objectius específics de dimensió 
sociocultural es concreten en: 

− Promoure el moviment associatiu com a punt de trobada i difusió de les inquietuds 
socials i culturals del territori. Perseguir un associacionisme ben arrelat i dinàmic portes 
endins i enfora. 

− Planificar una programació cultural estimulant i a on conflueixi l’esforç públic i privat. 
Aprofitar i generar sinèrgies per fer viable una oferta d’activitats més àmplia, més 
diversa, més periòdica i oberta a la projecció exterior. 

− Assegurar una dotació en equipaments que asseguri la cobertura infraestructural 
suficient per a la prestació social i la manifestació cultural, atenent a les necessitats i 
especificitats de cada municipi. 
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4.6.2. Diagnosi estratègica 

Mapa de referència 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Àmbit territorial 

La diagnosi pel conjunt del territori s’estructura a partir de tres parts ben diferenciades on 
s’inclouen les consideracions oportunes en matèria d’(a) associacions, (b) equipaments i (c) 
activitats d’índole sociocultural. 

Per últim, es fa referència als mitjans d’informació i participació escrita dels municipis. 
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ASSOCIACIONS SOCIOCULTURALS 

Destacada rellevància de les associacions socioculturals 

A l’àmbit d’estudi hi ha constituïdes 42 associacions o entitats cíviques, centralitzades sobretot 
als municipis de Vilajuïga (19) i Peralada (14), que junts aglutinen el 73% del total. 

Independenment del nombre d’associacions de què disposen els municipis, és essencial que 
aquestes tinguin capacitat de mobilització de la població i d’organització d’activitats que 
contribueixin a dinamitzar la vida social i cultural de les poblacions. 

 

Existència d’entitats socials i culturals de dimensió supramunicipal 

No totes les associacions constituïdes són estrictament locals, ja que algunes d’elles estan 
concebudes per afiliar a membres de municipis propers, com per exemple, les associacions 
esportives (clubs esportius) i les ambientals (agrupacions de defensa forestal). 

Aquest fet incrementa i diversifica l’oferta associativa real de la població i permet pal·liar 
dèficits o limitacions de certs municipis. En una lectura inversa, la proximitat o dependència 
envers una oferta externa potent, resta poder d’iniciativa per al moviment associatiu local, com 
és el cas paradigmàtic de la proximitat amb Figueres. 

 

Diversitat d’associacions amb un clar predomini de les culturals 

El territori d’estudi reuneix tota la varietat d’entitats segons sigui d’índole ambiental, cultural, 
educatiu, esportiu, de lleure, social o veïnal. D’aquests àmbits, les culturals cobreixen el 38% del 
total d’associacions. No obstant això, la diversitat és prou àmplia sobretot perquè les entitats 
culturals cobreixen iniciatives de caràcter musical, teatral, tradicional, etc. 

 

EQUIPAMENTS SOCIOCULTURALS 

Garantida una mínina dotació d’equipaments socioculturals  

El territori de l’àmbit d’estudi disposa de 50 equipaments socioculturals i esportius, i 20 centres 
de culte. 

Tots els municipis de l’àmbit d’estudi disposen de locals socials o centres cívics, com a espais de 
trobada de la població. 
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ACTIVITATS SOCIOCULTURALS 

Concentració de l’oferta d’activitats culturals de juny a asetembre 

A l’àmbit d’estudi el 61% de les activitats són de caire cultural (sense considerar les festes 
locals). Aquestes tenen una programació anual fixa, ja siguin actes puntuals o celebracions amb 
varis actes i dies programats i es celebren entre els mesos de juny a setembre. El 49% d’aquesta 
oferta l’assumeixen Peralada i Vilajuïga. 

 

Capacitat de projecció exterior d’algunes activitats 

El Festival de Música Castell de Peralada i el cicle de concerts de Sant Doménec a Peralada o el 
Festival de Jazz a Vilamaniscle són clars exponents d’activitats innovadores que desperten 
interès més enllà de l’àmbit local. Altres activitats amb projecció exterior estan relacionades, 
sobretot, amb fires alimentàries (fira de la garnatxa i del brunyol a Garriguella i mostra 
gastronòmica de Peralada) i/o esdeveniments tradicionals (Festa de la Verema, Mercat de 
Primavera, Pamtomatada, Gran Cavallada, entre d’altres). 

 

Vinculació de les activitats socioculturals amb el patrimoni 

La història, l’arquitectura, les tradicions i fins i tot el paisatge atorguen l’oportunitat d’idear o 
recuperar activitats singulars entorn el llegat sociocultural. Aquest tipus d’iniciatives reverteixen 
en la dinamització social i cultural i, fins i tot econòmica de la població, però també en 
potencien la valorització i el sentit identitari territorial. 

 

Referents territorials a l’abast 

Els municipis de l’Agenda 21 són partíceps d’una oferta territorial superior –capitalitzada per 
Figueres– més àmplia i diversa en equipaments, activitats i associacions que poden donar una 
resposta complementària a les inquietuds socioculturals de la població dins un radi de proximitat 
geogràfica acceptable. 

 

Possibilitat d’optimitzar recursos en la programació sociocultural  

Promoure associacions actives i implicades amb la població, mancomunar l’organització 
d’activitats entre diferents municipis, canals eficients de comunicació d’oportunitats i de 
subvencions, són mitjans per garantir més i millors activitats entre els municipis amb 
pressupostos locals limitats. 

Un clar exemple és l’organització de cursos i tallers que sovint no es poden dur a terme per falta 
d’assistents. De manera que si es planifiquesin de manera conjunta i rotativa es podria ampliar 
la seva oferta. 
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MITJANS D’INFORMACIÓ MUNICIPALS 

Mecanismes habituals d’informació i iniciatives de participació 

Les publicacions periòdiques municipals són un indicador de les possibilitats d’informació, i 
també de participació, que tenen les poblacions. 

Els butlletins municipals hi són presents a tots els municipis -a excepció de Vilamaniscle que 
emet vans informatius quan s’escau. També, en alguns municipis menys Rabós i Vilamaniscle, 
s’edita una revista amb notícies i articles d’índole diversa. 

Finalment, el web municipal és un recurs disponible en tots els municipis, però no obstant, el 
mitjà més efectiu i directe per suggerir, consultar o denunciar segueix essent l’atenció personal 
directa de l’alcalde/ssa o dels regidors. 

 

b) Àmbit municipal 

 

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

 Diversitat en l’oferta d’activitats socioculturals i capacitat de projecció cap a l’exterior 

 Capacitat tècnica i humana per acollir l’organització d’oferta formativa 

 Es diposa de mitjans d’informació i de participació ciutadana 

 La compra del Castell de Vilamaniscle ha permés al municipi disposar d’un futur nou 
equipament sociocultural que podrà acollir diferents espais i activitats  

PUNTS FEBLES / AMENACES 

 Baixa interrelació entre municipis en l’organització i difusió de les activitats socioculturals 

 Poca oferta i diversitat en cursos i tallers 

 Cal potenciar el teixit associatiu, implicant de manera activa a la població en les activitats 
que es duen a terme en el municipi 

 
 


	Diagnosi_Vm.pdf
	Diagnosi_Vm.pdf
	Acr520D.tmp.pdf
	2.1.Entorn_fisic_Vm
	2.2_Territori_Vm
	2.3_Biodiversitat_Vm
	2.4.Riscos_Vm
	2_5_Mobilitat_Vilamaniscle
	2.6.Aigua_Vm
	2.7.Atmosfera_Vm
	2.8.Soroll_Vm
	2_9_Residus_Vm
	2.10.Energia_Vm
	3.1.Mercat_laboral_Vm
	3.2.Sectors_Vm
	4_1_Població_Vm
	4_2_Habitatge_Vm
	4.3.Teleco_Vm
	4.4.Salut_Vm
	4.5.Educació_Vm
	4.6.Cultura_Vm



