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Nota dels autors

Un dels elements a ressenyar dels treballs que han iniciat el procés d’Agenda 21 Local a Figueres ha
estat la incorporació de mecanismes de participació ciutadana des del mateix inici. Així, el debat
ciutadà no ha estat un element de validació o matisació del treball de gabinet, sinó que ambdós han
format part d’un procés integral que s’anava retroalimentant contínuament. Els continguts del
Diagnòstic i el Pla d’Acció es nodreixen, per tant, de dues línies bàsiques:

a) Recollida de documentació i dades existents, a les diferents administracions públiques i entitats
privades o persones físiques, relatives al municipi de Figueres i els seus entorns de referència:
Comarca de l’Alt Empordà, Comarques Gironines, ...

b) Participació ciutadana. A partir de la identificació dels principals agents socials, públics i privats, així
com de líders d’opinió a la ciutat, s’ha establert un sistema de participació que ha tingut diferents fases.

En primer lloc, un cop identificats aquests agents, s’ha realitzat una enquesta ciutadana orientada a
l’obtenció d’una primera aproximació a la percepció dels problemes i oportunitats ambientals així com
s’ha analitzat tota la documentació sorgida del procés de reflexió estratègica: Estratègia Territorial i
Urbana Figueres Segle XXI.

Les informacions obtingudes, juntament amb les primeres dades recollides, varen permetre elaborar les
hipòtesis de partida de cadascun dels Grups de Treball i els Pannells d’Expertes proposats:

Grups de treball:

• Desenvolupament urbà i territorial.

• Societat, qualitat de vida i cohesió social.

• Evolució i tendències de l’activitat econòmica.

• Medi ambient i sostenibilitat.

Pannells d’experts:

• Elements per al manteniment de la centralitat de Figueres

• Elements per a avançar cap a la sostenibilitat a Figueres

Del treball de participació es va elaborar un document de Conclusions amb l’objectiu donar a conèixer
les afirmacions i recomanacions dels diferents grups de treball. Aquestes conclusions han estat la base
per a la redacció de les Línies Estratègiques del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat.

S’ha tractat, per tant, d’un procés inductiu en el que la percepció i inquietuds de les ciutadanes i els
ciutadans, així com els coneixements i les estratègies d’institucions i administracions que operen sobre
el territori, han definit marcadament la orientació dels treballs.

El resultat final del ha estat un Pla d’Acció estructurat en 4 Línies Estratègiques, 18 Objectius
Específics i 50 Programes d’Actuació desplegats finalment en 172 Projectes. Cadascun d’aquests
projectes, indivualitzadament en forma de Fitxa de Projecte, conté informació sobre descripció i
objectius, entitat responsable de l’execució i el seu grau d’acord, necessitats i estat de finançament,
etc.
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Per acabar aquesta nota introductòria volem fer esment a algunes problemàtiques, especialment les
relatives a les dades, que ens hem trobat a l’hora de realitzar aquest treball i que considerem
interessants de tenir en compte, tant per la seva lectura com per a possibles posteriors revisions o
actualitzacions.

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

Altres components que s’afegeixen a aquesta problemàtica són els diferents estudis encarregats per
l’Ajuntament de Figueres i que es van realitzar o finalitzar en paral·lel a la realització del diagnòstic
Alguns d’ells han aportat informacions bàsiques per a les previsions respecte l’evolució de la ciutat.

En d’altres casos, les mancances d’informació han tingut altres motius, com és el cas, per exemple, del
grau d’agregació de les dades obtingudes de la Junta de Residus o les reticències d’altres
administracions o d’empreses gestores per fornir les dades necessàries amb el grau d’agregació òptim.

La situació, doncs, és que en un període de temps relativament curt es disposaran de noves i
importants informacions que poden confirmar, matisar o modificar algunes conclusions i recomanacions
d’aquest treball. Per aquests motius, suggerim tenir en compte una revisió posterior de la Diagnosi
Ambiental de Figueres quan hi hagi un volum suficient de noves informacions que ho permeti i
aconselli.
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Introducció

La Declaració de Desenvolupament Local Sostenible del Municipi de Figueres és el resultat d’un treball
de recopilació, anàlisi i síntesi d’un conjunt d’estudis i informes i s’ha elaborat a partir de les
conclusions extretes del diagnòstic ambiental municipal i de les estratègies de futur establerts en el Pla
d’Acció Local per a la Sostenibilitat.

Es tracta d’un document informatiu, de caràcter divulgatiu que té com a principal objectiu fer partícips
als ciutadans i ciutadanes de Figueres així com totes les persones interessades dels resultats del
procés d’elaboració del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Figueres, alhora que ha de servir de
base per a la nova etapa de participació ciutadana envers l’Agenda 21 de Figueres que tot just ara
s’inicia. Aquest document és doncs un punt de sortida cap al desenvolupament sostenible del municipi
de Figueres.

La redacció del PALS s’ha desenvolupat en tres fases:

a) Redacció de documents temàtics
01.- Efectes socioeconòmics del tren d'alta velocitat en zones urbanes. El cas de Figueres. Equip

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

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

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

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

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

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

Barcelona.

b) Diagnosi

A partir de les dades recollides en els documents temàtics i el seu contrast amb les opinions de la
ciutadania a través de jornades de debat, de pannells d’experts, d’entrevistes i d’una enquesta d’opinió,
s’assenyalen i prioritzen els aspectes positius i els que han de ser millorats a la ciutat de Figueres.

Aquests s’han estructurat en:

• Aspectes ambientals (residus, energia, aigües, contaminació atmosfèrica, soroll, territori, sistemes
naturals, etc.)

• Aspectes econòmics (economia de les persones i estructura econòmica de la ciutat)

• Aspectes socials (habitatge, salut, educació, cultura, associacionisme, etc.)

c) Pla d’Acció Local
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A partir de la diagnosi i dels resultats del procés participatiu, s’han determinat i prioritzat les estratègies
i els objectius a assolir en el futur proper que permetran millorar la qualitat de vida dels ciutadans i
ciutadanes de Figueres sense perdre de vista l’objectiu de la sostenibilitat.

Aquests documents es troben disponibles a la web de l’Ajuntament www.figueresciutat.com
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1. Bases per a l’Agenda 21 de Figueres

1.1. Antecedents

A la Cimera de Rio de 1992 es planteja la realització del que s’anomenen Agendes 21 locals com a
instruments novedosos per a la definició d’estratègies de sostenibilitat a escala local. Cal recordar en
aquest sentit el reconeixement que el Capítol 28 de l’Agenda 21 fa de les autoritats locals i les
organitzacions populars de base com a agents amb capacitat de transformació de la realitat
mediambiental a escala global. L’entorn urbà i rural és particularment sensible a les seves relacions
amb el medi ambient donat que consumeix recursos naturals i energia i, per altra banda, és productor
d’externalitats cap al seu entorn, tant l’immediat com el llunyà (residus, sorolls, emissions,
abocaments...) Sorgeix així el concepte de “pensar globalment i actuar localment”, concepte que ha
acompanyat els desenvolupaments posteriors, tant conceptuals com metodològics.

Seguint aquests criteris, els darrers anys s’han desenvolupat a Europa una sèrie de treballs encaminats
a la realització de Plans d’Acció Ambientals, embrions de les Agendes 21 Locals emanades de Rio i
promogudes des d’iniciatives com la Carta d’Aalborg o la Xarxa Europea de Ciutats Sostenibles.
Aquests treballs han permès crear un cos metodològic profusament testat que combina l’anàlisi
territorial, econòmic i social amb l’establiment de mecanismes de participació i consulta ciutadana en el
procés de presa de decisions  a nivell local.

Aquest cos metodològic, hereu del desenvolupat inicialment per l’ICLEI (International Council for Local
Environmental Initiatives) no permet, però, parlar pròpiament d’una metodologia estàndard a aplicar als
diferents processos de planificació estratègica cap a la sostenibilitat. Cal tenir en compte les
particularitats tant de cada territori i la seva organització social com les especificitats dels governs
locals que l’han de desenvolupar o executar. Malgrat això, sí que existeixen unes pautes, uns certs
comportaments i objectius que diferencien el que es coneix per planificació estratègica de la
sostenibilitat del que són en realitat estudis proactius “de despatx”, sigui aquest un despatx institucional
o d’una assessoria tècnica externa.

Aquest és, en definitiva, el marc d’acció que es va començar a definir amb l’Informe Brundland el 1987,
que va ser ratificat per la Cimera de Rio de 1992 amb l’Agenda 21 i recolzat per l’Agenda Habitat
(Istambul, 1996). A escala europea es concreta amb el V i VI Programes de Medi Ambient de la
Comissió Europea, la Campanya de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat (Carta d’Aalborg i Carta de
Lisboa) i, més recentment, per la Conferència de Hannover (2000) o la Cimera de Johannesburg
(Rio+10) celebrada el passat 2002.

1.2. Un Pla d’Acció Local per a Figueres

A les comarques gironines, el desenvolupament econòmic i demogràfic dels anys 60 i principis dels 70
originà un creixement desordenat de molts municipis condicionat tant per l'eufòria de l'expansió general
com per la manca de normatives i la permissivitat de moltes corporacions municipals.

L'absència d'una consciència ambiental i de qualitat de vida va permetre que bona part de l'esmentat
desenvolupament s'assolís a costa de l'entorn. La gestió municipal democràtica nascuda el 1979 es va
haver d’orientar a solucionar bona part dels problemes generats els decennis anteriors , especialment
amb inversions en espai públic i infraestructura. En aquest moments, i malgrat que encara manquen
per solucionar definitivament alguns dels problemes generats els anys de l’especulació i el creixement
desordenat, s’ha de començar a repensar el territori com a instrument de competitivitat i
desenvolupament, basant-se en criteris de respecte al medi ambient i millora de la qualitat de vida dels
seus habitants i els seus usuaris.
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El municipi de Figueres no és una excepció davant aquesta situació per la qual cosa es va plantejar la
realització d'un PLA D'ACCIÓ LOCAL CAP A LA SOSTENIBILITAT que contempla tots el elements que
incideixen en la compatibilitat entre desenvolupament territorial, social, econòmic i qualitat ambiental,
conceptes avui dia inseparables .

Dins la perspectiva d’incorporar Figueres, per qualitat i funcions, a la Xarxa de Ciutats Mitjanes
Catalanes, aquest Pla d’Acció integra l’esperit de les Agendes 21 Locals proposades per Nacions
Unides i l’adapta a les necessitats específiques d’una ciutat del Mediterrani europeu.

D’altra banda, Figueres s’ha incorporat a la Xarxa de Ciutats i Viles cap a la Sostenibilitat que impulsa
la Diputació de Barcelona i al Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques
Gironines de la Diputació de Girona. L’elaboració de l’Agenda 21 de Figueres ha comptat amb el
finançament del programa de suport a la redacció de les Agendes 21 Locals de la Diputació de Girona.
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2. Resum dels aspectes clau de la diagnosi

Consolidació de l’Àrea Urbana

La consolidació de l’Àrea Urbana de Figueres, formada pels municipis d’Avinyonet de Puigventós,
Borrassà, Cabanes, el Far d’Empordà, Figueres, Fortià, Llers, Navata, Ordis, Peralada, Pont de
Molins, Santa Llogaia d’Àlguema, Vilafant, Vilamalla, Vilanant, Vila-sacra i Vilabertran, es manifesta
en tendències com la relativa pèrdua de població de Figueres a favor de la resta de municipis de
l’àrea urbana, i en l’increment dels serveis oferts a la ciutat central de l’Àrea Urbana. Figueres
concentra el 63% dels llocs de treball i el 80% de les places escolars i el 73% del total de la població
de l’Àrea.

La principal conseqüència d’aquesta consolidació ha estat un considerable augment de la mobilitat a
l’Àrea Urbana, bàsicament amb transport privat, que no s’ha correspost amb una millora del transport
públic interurbà, tot i la posada en funcionament del servei de transport públic a Figueres.

Des d’un punt de vista econòmic aquesta consolidació també es manifesta en la complementarietat
que es dóna entre Figueres i la resta de municipis de l’àrea urbana. Mentre Figueres es referma com
el centre proveïdor de serveis i de mà d’obra, la resta de municipis de l’àrea urbana (especialment
Vilamalla, Avinyonet de Puigventós i Vilafant) atrauen les empreses gràcies a una major disponibilitat
de sòl industrial.
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ÀMBIT TERRITORIAL DE FIGUERES Localització i territori

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

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

• En definitiva, la posició privilegiada que té Figueres tant des d’un punt de vista físic, en particular, com
geogràfic, en general, possibilita que exerceixi un radi d’influència molt ampli que supera els límits
merament comarcals. Aquesta centralitat ha contribuït a què acabi tenint un paper cabdal en el terreny
econòmic, social, cultural, de serveis i de les comunicacions, la qual cosa atorga cohesió i sentit a l’Alt
Empordà.
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POBLACIÓ Evolució demogràfica

• La població de l’Alt Empordà ha evolucionat
positivament en els darrers 25 anys. La comarca
ha passat de tenir 77.449 individus l’any 1975 a
tenir-ne 95.272 l’any 1998, evolució reflectida en
una taxa de variació del 23% i un guany absolut
de 17.823 habitants.

 

• En aquest context de creixement demogràfic
comarcal, Figueres presenta una dinàmica de
creixement poblacional similar però menys
intensa que no pas la comarca. Figueres ha
passat de concentrar el 36,3% dels habitants de
la comarca l’any 1975 al 35,3% l’any 1998. De fet,
sense Figueres la comarca tindria una taxa de
creixement més alta, del 25%.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya

POBLACIÓ Estructura demogràfica

• L’evolució de l’estructura de la població mostra un clar procés d’envelliment de la població de
Figueres, amb una creixent tendència a la reducció de la seva base. La progressió de l’índex
d’envelliment és significatiu i configura una ciutat que genera noves demandes d’atenció social, lleure,
etc, orientades a les persones grans, així com planteja la necessitat de polítiques actives per a atraure
persones joves. Tot i això, cal assenyalar la relativa joventut de la població de Figueres en relació a la
mitjana de la població catalana.
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POBLACIÓ Moviments migratoris

• L’estancament natural de la població, amb
índex de creixement vegetatiu moderats però
positius, comporta que siguin els moviments
migratoris els responsables del dinamisme de la
població de Figueres.

 

• Tot i el creixement moderat a nivell de ciutat hi
ha zones del municipi en que es dóna una
pèrdua de població. Això és especialment
important al D2S1 i part del D1S1 (Nucli antic)
amb una pèrdua de població del 34% entre els
anys 1996 i 2000. Altres districtes que també
perden població en aquest període són D1S6 (c.
Món Millor), el D1S2 (c. Lasauca / rda. C. Gomà)
i el D2S5 (Pl. Escorxador) el 4,6% (-38 hab.).

Font: Elaboració de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial  de la Universitat de Girona

POBLACIÓ Dinàmiques a l’Àrea Urbana

• L’expansió territorial del sòl urbà especialment en els municipis de l’entorn de Figueres i l’estancament
poblacional de la ciutat central, confirmen una progressiva consolidació de l’Àrea Urbana.
L’especialització funcional del centre en el sector serveis i fins i tot la degradació de les àrees més
antigues que no poden absorbir aquesta pèrdua de polifuncionalitat de la ciutat central, té efectes sobre
l’increment de la mobilitat obligada.

Font: Elaboració de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial  de la Universitat de Girona
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MOBILITAT I TERRITORI Accessibilitat

• La posició geoestratègica de Figueres ha dotat la ciutat d’una bona xarxa de comunicacions que
permet una accessibilitat adequada. Tanmateix, l’augment continuat del trànsit rodat a l’interior de la
ciutat i cap a la costa comporta determinats problemes de saturació.

• Les principals mancances de la xarxa viària són: la saturació de la N-II convertida en un eix de pas d’un
elevat volum de trànsit, especialment camions de gran tonatge; la inexistència d’una variant de l’Eix
Pirinenc que eviti el pas pel centre de la ciutat; la necessitat de completar el pla de rondes de Figueres;
la saturació de la carretera de Roses especialment els caps de setmana i els mesos d’estiu; l’efecte
barrera del traçat del ferrocarril convencional.

MOBILITAT I TERRITORI Mobilitat i trànsit

• La relació entre l’oferta viària i la demanda
existent permet identificar els problemes de
saturació de la xarxa interna de la ciutat, els
quals es produeixen només en hora punta, essent
el trànsit fluid fora d’aquest període.

• Els punts on s’observa saturació significativa són
la cruïlla de la C-260 amb la Ronda Sud, la Pl.
El·líptica, C. Pella i Forgas i Pl. de l’Escorxador, la
Rambla, la cruïlla Ronda Rector Aroles amb la
Ronda Mossen Cinto Verdaguer, la cruïlla del C.
Empordà amb la Ronda Firal i la cruïlla de la
Ronda Sud amb el C. Nou.
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MOBILITAT I TERRITORI Mobilitat i Àrea Urbana

• L’Àrea Urbana de Figueres presenta una
important dependència en relació al centre urbà
on s’hi localitza el 73% de la població, prop del
63% dels llocs de treball i més del 80% de les
places escolars. Com a conseqüència  els índex
de generació de viatges són molt elevats.

• El 28% dels viatges des de Figueres, per motius
de treball i estudis, es dirigeixen a l’àrea urbana.
Per contra el 37% dels viatges que venen a
Figueres ho fan des de l’àrea urbana. Cal
remarcar la importància de Girona i Barcelona en
la generació de  desplaçaments (fonamentalment
per estudis).

INTERCANVI DE VIATGES ENTRE FIGUERES I LA SEVA ÀRÀ FUNCIONAL I L’EXTERIOR
(Zona d’atracció) (Zona de generació)

Viatges des de l’exterior Viatges des de Figueres
Total % Total %

Àrea Urbana 2.389 37 1.601 28
Resta Alt Empordà 2.134 33 1.450 25
Resta Comarques Gironies 260 4 465 8
Altres 1.675 26 2.162 38
Total 4.157 100  5.700 100

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

MOBILITAT I TERRITORI Mobilitat obligada

• L’estudi de mobilitat del RACC estableix que en
un dia feiner tipus d’hivern es produeixen 125.000
viatges amb origen i destinació Figueres (150.000
a l’estiu). D’aquests, la mobilitat obligada (treball i
estudis) representa el 58%.

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

 

• El mode de transport més utilitzat és el vehicle
privat, fins i tot en els viatges interns (dins del
municipi). Sobre el total de viatges, el vehicle
privat representa un 87%, el anar a peu un 9% i el
transport públic un 4%. En els viatges interns la
situació està més equilibrada i la utilització del
vehicle privat es redueix a un 50%

MOTIU DE VIATGE
(Hivern) 

Altres
12%

Compres
11%

Gestons 
particulars

12%

Gestions treball
22%

Escola
8%

Treball
28%

Oci
7%

Font: Elaboració del RACC
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Una aposta per una ciutat compacta

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

 Disposa d’un estoc residencial i un mercat immobiliari amb problemes d’autoconvenciment sobre el
model que despleguen que s’ha traduït en un reduït desplegament del planejament urbanístic, tant
per la manca d’operadors privats compromesos com per una iniciativa institucional poc important.

De cara a la revisió del planejament urbanístic vigent Figueres ha d’establir, amb convicció, que la
creació de nous espais urbans respongui a uns criteris ben definits i que tendeixi a recosir, a relligar i
a unificar allò existent que no ha crear nous nuclis. És a dir, ha d’optar per un model de teixit urbà
compacte i en detriment d’un creixement difús i en forma de taca d’oli. Això es relaciona amb el fet
que si el creixement es fa de forma difusa s’està posant en perill el medi no urbanitzat que envolta
Figueres
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TERRITORI L’estructura urbana i la seva evolució

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

− Disposa d’un centre històric amb espais representatius i activitats de centralitat

− Un eixample suburbà desenvolupat cap el sud en procés de transformació

− El desplegament de formacions modernes d'habitatge en formes poligonals

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

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

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

CREIXEMENTS ENTRE ELS ANYS 90-97

Font: Elaboració de la UPC
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TERRITORI Les infraestructures

• Actualment no hi ha dubte que el sistema de comunicacions de la ciutat està esgotat i  que cal:
augmentar i millorar la N-2 convertint-la en autovia; donar continuïtat a l’Eix Pirinenc (N-260) amb una
variant per a Figueres; resoldre els problemes de trànsit de la xarxa comarcal i, especialment, el colapse
circulatori de la carretera de Roses en els mesos d’estiu; i, a nivell ferroviari, eliminar la barrera urbana
que forma el ferrocarril en el centre de la ciutat

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

Font: Elaboració de la UPC
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TERRITORI El medi natural

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

− El Manol: connector biològic d’abast comarcal

− La zona agrícola: connexió natural amb la plana empordanesa

− Els tossals marginals: una gran reserva natural del municipi

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

Font: Elaboració de la UdG
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Bona situació en relació als vectors ambientals

 En general Figueres presenta una bona situació en relació als vectors ambientals. Només presenta
punts negres en relació als consums d’alguns recursos. La mitjana de consum d’aigua de xarxa en el
sector domèstic és de 147 l/persona/dia, quan la mitjana catalana es troba en 126 l/persona/dia. La
producció de residus també és elevada i s’observa un increment en la generació de residus per
sobre del creixement de la població.
 
Com a elements positius cal destacar l’increment de la recollida i tractament selectiu dels RSU (tot i
tenir uns nivells d’eficiència baixos), la depuració del 100% de les aigües residuals, la reutilització
dels fangs de la depuradora, la bona qualitat de l’aire i l’esforç de l’Ajuntament pel que fa a l’estalvi i
eficiència energètica en l’enllumenat i els edificis públics i en conseqüència per a la minimització de
la contaminació lumínica.
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AIGUA Abastament i captació d’aigües

• El volum d’aigua captat per a l’abastament de la
ciutat (procedent de l’embassament de Boadella)
s’ha mantingut estable els darrers anys
(variacions anuals del 2-3%). L’any 2001 es van
captar 3.550.153 m3.

• L’aigua de xarxa representa el 80,9% del total
d’aigua utilitzada (xarxa + pous) a Figueres.

• Després d’un procés continuat de millora en la
xarxa de distribució d’aigua s’ha reduït el volum
de pèrdues fina a un 18,21%. Es tracta d’una ratio
força competitiva. Tanmateix encara resten
algunes millores que es poden fer pel que fa a la
substitució de canonades de fibrociment i PVC.

EVOLUCIÓ PÈRDUES I FUITES

1998 1999 2000 2001

Estació de Potabilització 5,20 % 4,04 % 4,84 % 3,58 %
Xarxa de distribució 15,69 % 15,60 % 15,22 % 14,63 %
Totals 20,89 % 19,64 % 20,06 % 18,21 %
Font: Fisersa Aigües, SA

AIGUA Consums d’aigua

• El consum d’aigua  potable (inclou la emprada a
la indústria més la considerada domèstica -
habitatges i comerços) és relativament moderat
en relació als estàndards.

• Els usos industrials representen un volum
relativament elevat (23,6%).

• Els valors de consum d’aigua domèstica (xarxa i
pou) disponibles només per a l’any 2001 també
indiquen uns consums relativament elevats (146,7
l/persona/dia, essent la mitjana catalana 126
l/persona/dia)

• Des del punt de vida de la sostenibilitat és
necessari impulsar accions d’estalvi i eficiència en
la utilització de l’aigua, tant domèstica com
industrial i comercial i de rec privat i públic. Seria
necessari abordar en profunditat la reutilització de
les aigües residuals tractades a la depuradora. A
més, representarien estalvis econòmics a curt
termini atès que la utilització generalitzada
d’aigua potabilitzada no és imprescindible per a
determinats processos industrials o per al rec.

• En aquest sentit, cal destacar l’esforç que ja
s’està fent per a fomentar un ús més racional de
l’aigua.

CONSUMS D’AIGUA POTABLE 1998-2001. EVOLUCIÓ DE L’AIGUA REGISTRADA (Domèstic + Industrial)

1998 1999 2000 2001

Nombre d’abonats 16.853 17.216 17.690 18.139
Volum d’aigua registrat (m3) 2.238.547 2.282.907 2.263.310 2.416.901
Dotació anual (m3/any) 132,8 132,6 127,9 133,2
Dotació mitjana (l/abonat/dia) 363,9 363,3 350,5 365,1
Font: FISERSA Aigües, SA

PERCENTATGES DE CONSUM D’AIGUA (2001)

Xarxa Pou Total %

Domèstic 1.847.553 59.734 1.907.287 52,0%
Industrial 569.348 479.385 1.048.733 28,6%
Municipal 505.328 0 505.328 13,8%
Agrícola / ramader 0 207.552 207.552 5,7%
Total 2.922.229 746.671 3.668.900 100,0%
Font: FISERSA Aigües, SA
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AIGUA Qualitat de l’aigua

• L’aigua d’abastament de Boadella es considera
de primera qualitat (de primera mà) atès que es
capta del tram alt de la Muga. A més a és hi ha
previst la intal.lació de depuradores terciàries per
tractar els abocaments que es fan aigües amunt
del pantà.

• Els paràmetres de qualitat de l’aigua potabilitzada
sempre són millors que els nivells que marca la
legislació. Fins i tot els valors dels contaminants
analitzats es troben per sota dels nivells guia.

• Es desconeix la qualitat de les aigües
subterrànies del municipi.

CARACTERÍSTIQUES AIGUA ENTRAD I SORTIDA POTABILITZADORA (2001)

Unitats Entrada Sortida Nivell guia /
nivell màxim

pH - 7,72 7,62 6,5-8,5 / 6,5-9,5
Conductivitat µS/cm 338,96 340,09 400 / -
Nitrats ppm NO3 8,74 4,62 25 / 50
Terbolesa NTU 3,4 0,26 01-oct
Oxidabilitat al KMnO4 ppm O2 7,74 1,5 02-maig
Bactèries aeròbies ufc/ml a 37ºC 36,5 0,08 10 / -
Clostridis sulfitreductors ufc/20 ml 0,58 0 0
Estreptococs fecals ufc/100 ml 0 0 0
Clor residual mg/l - 0,76 (dipòsit) 0,2-0,8 / -
Font: FISERSA Aigües, SA

AIGUA Sanejament

• La xarxa de clavegueram és unitària (només un
7,7% de la xarxa separa les aigües pluvials de les
residuals. Tanmateix, l’execució del Pla Director
de Clavegueram ha de permetre augmentar el
percentatge de xarxa separativa.

• La qualitat de les aigües residuals un cop
tractades a la depuradora fa que sigui interessant
la seva reutilització, principalment si es té en
compte les millores previstes a la depuradora
(reducció de nutrients)

PARÀMETRES DE DEPURACIÓ REAL A L’EDAR DE FIGUERES (mitjanes anuals)

1997 1998 1999 2000 2001

DBO5 Entrada 229,4 281,4 195,08 262,83 215,42
DBO5 Sortida 22,7 20,5 14,34 18,23 14,02
% reducció 88,11 91,14 92,5 93,06 93,49
DQO Entrada 703,10 674,8 873,83 822,67 816,47
DQO Sortida 84,2 87,2 87,02 84,22 62,67
% reducció 87 86,9 89,2 89,76 92,32
SS Entrada 440,8 391,7 477,16 492,33 562,17
SS Sortida 25,3 22,2 25,42 30,27 22,46
% reducció 93,7 94,2 94,3 93,85 96,01
Font: FISERSA Aigües, SA
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AIGUA Balanç d’aigua

EMBASSAMENT 
DE BOADELLA

3.550.153 m3

PRECIPITACIÓ

11.340.000 m3

POUS I 
CAPTACIONS 

PRIVATS

689.295 m3

ETAP
Figueres

3.423.208 m3

XARXA
d'abastament

2.922.229 m3

DOMÈSTIC

1.849.911 m3

MUNICIPAL

505.328 m3

AGRÍCOLA

207.552 m3

INDUSTRIAL

1.048.733 m3

Zona urbana
4,8 Km

2

2.880.000 m3

Zona no urbana
14,1 Km

2

8.460.000 m3

Evapotranspiració

Escolament superficial

Infiltració

96,4%

85,4%

25,4%74,6%

17,3% 63,2% 19,5%0,4% 69,5% 30,1%

XARXA
de clavegueram

5.379.934 m
3

Rec zones verdes

EDAR
FIGUERES

4.627.984 m
3

REC DE MAL PAS

AQÜÍFER

EDAR
Fridasa

209.875 m
3
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RESIDUS Generació de residus domiciliaris municipals

• La producció de residus ha crescut per sobre de
l’increment demogràfic de la ciutat tant pel que fa
a la generació total com a la quantitat de rebuig
recollit. La minimització de residus és un dels
aspectes clau per a no superar la capacitat de
càrrega dels sistemes naturals, per la qual cosa
és un dels aspectes on cal incidir.

• Tot i que en els darrers anys hi ha hagut un
l’augment de la quantitat de residus recollits
selectivament així com del percentatge de
recuperació, els índex d’eficiència són encara
molt baixos, per sota dels catalans o d’altres
municipis de característiques semblants.

EVOLUCIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS

1998 1999 2000 2001

Generació total (tones) 16.688,48 17.753,62 19.352,73 19.976,83
Variació anual 6,38% 9,01% 3,22%
Rebuig (tones) 16.068,01 17.148,45 18.001,87 18.547,02
Variació anual -- 6,72% 4,98% 3,03%
Recollida selectiva (tones) 620,47 605,17 1.350,87* 1.429,8
Variació anual -- -2,47% 123,22% 5,84%
Habitants 33.600 33.823 34.023 34.493
Variació anual -- 0,66% 0,59% 1,38%
Kg/hab/dia 1,36 1,44 1,56 1,59
% recollida selectiva 3,72 3,41 6,98 7,16
* Posada en marxa de la deixalleria

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Junta de Residus

EVOLUCIÓ DELS INDEXOS DE RECUPERACIÓ PER MATERIALS

1998 1999 2000 2001

Paper i cartró
Tones generades 4.172,1 4.438,4 4.838,2 4.994,2
Tones recuperades 288,7 300,2 408,9 397,0
Eficiència 6,9% 6,8% 8,5% 7,9%
Eficiència Catalunya 13%

Vidre
Tones generades 1.502,0 1.597,8    1.741,7    1.797,9
Tones recuperades 322,4 300,3 328,2 294,1
Eficiència 21,5% 18,8% 18,8% 16,4%
Eficiència Catalunya 24,7%

Envasos lleugers
Tones generades 2.503,3    2.663,0    2.902,9    2.996,5
Tones recuperades 9,4 4,7 34,9 48,3
Eficiència 0,4% 0,2% 1,2% 1,6%
Eficiència Catalunya 4,3%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Junta de Residus
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RESIDUS Esquema gestió

DOMÈSTICSDOMÈSTICS

I SERVEISI SERVEIS

35.178 35.178 habhab ..

(2001)(2001)

INDUSTRIALSINDUSTRIALS

236 indústries236 indústries

(2000)(2000)

CAPS BESTIARCAPS BESTIAR

28.73928.739

(2001*)(2001)*

3 CENTRES3 CENTRES

GENERADORSGENERADORS

(( 20002000 ))

CONSTRUCCIÓCONSTRUCCIÓ

(1999)(1999)

FANGS DE L’EDAR                       5.849 tn

RESIDUS RAMADERS                 121.497 kg N

RESIDUS SANITARIS                    33.745 l

RUNES                                           51.360 kg

   Deixalleria                                         662

Envasos lleugers                          48

        Vidre                                           294

   Recollida selectiva

Paper i cartró  397

 Rebuig                                             18.547

RESIDUS SÒLIDS URBANS     19.948 tn

   Poda  municipals                          120.000

   Roba usada                                    29.790

   Piles                                                  1.790

   Olis vegetals                                      -

   Medicaments                                 165

   Olis minerals                                        186

RESIDUS ESPECIALS                    151.931 kg

   Voluminosos                                           -

   Especial                                        333

RESIDUS INDUSTRIALS                 14.554 tn

   Inert                                               491

   No especial                                    13.730

ABOCADOR    ( ab . controlat de Pedret i Marzà)

RECU. (diferents gestors)

RECILATGE I RECUPERACIÓ       (Ferros Perich , SL)

RECI. I RECU.    ( Ecogironina de Dipòsits)

RECI.    (Planta de transvassament de l’Alt Empordà)

RECI. (aplicació agrícola)

REGENERACIÓ I VALORITZACIÓ (CATOR, SA)

RECI. ( Càrites  i Humana)

REUTILITZACIÓ (Planta  compostatge  Castelló  Emp .)

RECI. (Associació Humanitària  Dr. Josep  Trueta )

RECU. I VALO. ( Pilagest , SA)

INCINERACIÓ

RECU. (GREFACSA)

VALORITZACIÓ EXTERNA

ALTRES

EMMAGATZEMATGE (aplicació agrícola)

TRACTAMENT ESPECÍFIC (Planta de Constantí)

DEPOSICIÓ CONTROLADA (abocador runes d’Ordis)

75%

25%

75%

25%

* Algunes dades són d’altres anys
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ENERGIA Fonts d’energia

ENERGIES NO RENOVABLES

• Gas Natural: Figueres compta amb una planta d’emmagatzematge i regassificació de gas natural liquat i
11 estacions de regulació que pertanyen a Gas Figueres, SA.

• Energia Elèctrica: la companyia HidroEmpordà-Endesa disposa a la ciutat d’una subestació
transformadora i una estació reguladora de mitja tensió.

• Combustibles Líquids: la ciutat de Figueres hi ha 10 benzineres i quatre distribuïdors de gasoil a domicili.

• Gasos liquats del petroli: a Figueres hi ha dos distribuïdors oficials de Repsol Butà, SA

COGENERACIÓ

• A Figueres hi ha una única instal·lació de cogeneració termoelèctrica que produeix 1.660 MWh a l’any
dels quals un 64% es venen a FECSA.

ENERGIES RENOVABLES

• Tot que les ordenances fiscals municipals incentiven la utilització d’energies renovables, el número
d’instal·lacions existents a Figueres és reduït.

• Recentment la piscina municipal ha instal·lat col·lectors solars per a l’escalfament de l’aigua de la piscina
gran i per a la producció d’aigua calenta sanitària. És l’únic equipament municipal que empra energies
renovables.

ENERGIA Consum d’energia

• Les dades de consum d’energia disponibles són
estimades per manca d’informació dels principals
subministradors.

• S’estima que de l’energia que es ven a Figueres
només un  55% es consumeix al municipi,
especialment pel fet que Figueres és un lloc de
venda de carburants a vehicles de pas.

• El transport és el principal consumidor, seguit, de
prop pels sectors domèstic i comercial. La
indústria consumeix només el 5% de l’energia.

• Per tipus de combustibles cal destacar el consum
de combustibles líquids.

VENDES DE COMBUSTIBLES PER TIPUS COMBUSTIBLE (2001)

Consum Unitat Consum teps % s/total

Gas natural 8,6 milions m3 7.998 13,6%
Electricitat 102,9 milions kWh 8.870 15,0%
Butà 3,3 milions kg 3.561 6,0%
Propà 2,4 milions kg 2.788 4,7%
Combustibles líquids 92,3 milions litres 78.701 60,6%
Total 58.975 100%
Font: Elaboració pròpia a partir de les elaborades per l’equip de l’IMA per a l’Auditoria Ambiental

CONSUM DE COMBUSTIBLES PER TIPUS CONSUMIDOR (2001)

Consum teps % s/total

Domèstic i comercial 23.377 23,0%
Industrial 4.984 4,9%
Transports 26.320 25,8%
Municipal (edificis i enllumenat) 1.027 1,0%
Consum fora del municipi 46.118 45,3%
Total 101.918 100%
Font: Elaboració pròpia a partir de les elaborades per l’equip de l’IMA per a l’Auditoria Ambiental



24 Agenda 21 de Figueres. Declaració Ambiental

ENERGIA La gestió energètica municipal

• La posada en marxa d’un El Pla Director per a
l'Estalvi Energètic en l'Enllumenat Públic a
Figueres ha fet que el consum de l’enllumenat
públic s’hagi reduït en un 13% des de l’any 1999.
El consum per habitant i any ha passat de 110
kWh/hab./any (1999) a 92 kWh/hab./any.

• L’esforç en la millora de la gestió energètica es
veu reflectit també en el Projecte de reforma per a
l’estalvi energètic, el sistema de calefacció,
climatització i producció d’aigua calenta sanitària i
de substitució de la coberta de la piscina
municipal de Figueres, projecte recentment
executat.

CONSUM ENERGÈTIC DE L’ENLLUMENAT A FIGUERES

Elaboració cartogràfica: IMA-UdG, a partir de la cartografia base facilitada per Fisersa

Consum energètic de l'enllumenat a  F igueres
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B (mode ra t consum  energètic)

#

C (elevat co nsu m ene rgè tic)

N

ENERGIA Balanç d’energia

ENERGIES NO

 RENOVABLES

(101.918 tep)

ENERGIES

RENOVABLES

Gasos liquats del petroli

(6.349 tep)

Combustibles líquids

(78.701 tep) 

Gas natural

(7.998 tep)

Energia elèctrica

(8.870 tep)

Nivell

públic

Nivell

privat

Piscina municipal

Solar

Sector agrícola Sector transport Sector públic Sector domèstic/
comercial

Sector industrial

4.984 tep23.469 tep26.320 tep 1.027 tep

(irrellevant)

69.263 tep

42.943 tep

3.175 tep

1.394 tep

1.780 tep

3.590 tep

4.520 tep

7.968 tep

9.201 tep *

237 tep 508 tep

* 9.201 teps repartits entre sector agrícola, domèstic i comercial i industrial

Baix
Moderat
Alt
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ATMOSFERA Contaminació atmosfèrica

• La informació sobre emissions de contaminants a
l’atmosfera i la qualitat de l’aire de Figueres és
molt escassa.

• Per a poder valorar la incidència de les emissions
i la qualitat de l’aire cal disposar de dades dels
contaminants més significatius.

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

 

ESTIMACIÓ D’EMISSIONS TOTALS A FIGUERES (Tones), 2001

Transports Sector
industrial

Sector
domèstic

Gas-oil Total

Sox - - - 177 177
Nox 757 5,8 23,2 23,0 809
CO 3.710 1,4 35,4 11 3.760
PST 46,4 1,5 2,3 2,7 52,9
COV 365 1,3 4 3,2 373
CH4 15,7 0,15 0,56 0,8 17,2
N2O 2,62 - - - 2,62
Font: Elaboració de l’equip de l’IMA per a l’Auditoria Ambiental

ALTRES VECTORS

SOROLL

• El trànsit motoritzat és la principal font de soroll ambiental i la que ha experimentat un increment més
significatiu dins de les ciutats.

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

CONTAMINACIÓ ELECTROMAGNÈTICA

• Els estudis existents a Figueres en relació al risc de contaminació electromagnètica no han identificat
àrees a la ciutat amb nivells de camp magnètic per sobre dels nivells de seguretat legislats. De fet els
nivells obtinguts es troben a nivells 500 vegades inferiors als legislats.

CONTAMINACIÓ LUMÍNICA

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

 A Figueres s’observa un elevat nivell de renda expressat per una  renda familiar disponible (RFD) per
habitant de més 13.000 euros. Aquesta bonança econòmica queda reflectida en els elevats índex de
consum per habitant i una certa tendència al sobreconsum: el mercat potencial per al comerç
s’estima en 112 milions d’euros, el que representen xifres molt superiors al que correspondrien per la
població resident.
 
La contrapartida a aquesta situació és una taxa d’activitat de la població inferior a les mitjanes
europees, que, a més,  ha anat baixant els darrers anys. Aquesta molt baixa activitat s’explica, en
part, per la no incorporació efectiva de la dona al mercat de treball. Així, mentre la taxa masculina és
del 67%, la taxa femenina no arriba al 42% i amb unes taxes d’atur superiors a les masculines, lluny
dels referents europeus.
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ECONOMIA Nivell econòmic

• Figueres és un dels municipis de l’estat espanyol amb un nivell de renda familiar disponible per habitant
més elevat. L’any 2000 s’estimava en més de 13.000 euros.

POSICIONAMENT ECONÒMIC DELS MUNICIPIS CATALANS. 2000

Nivell econòmic Municipis %/total Habitants %/total
1 0 6.400 - - - -
2 6.400 6.975 - - - -
3 6.975 7.800 - - - -
4 7.800 8.275 - - - -
5 8.275 9.125 - - - -
6 9.125 10.180 39 9,1% 392.694 6,4%
7 10.180 11.400 199 46,6% 2.736.431 44,4%
8 11.400 12.000 75 17,6% 485.165 7,9%
9 12.000 13.000 98 23,0% 2.194.811 35,6%

10 13.000 o més 16 3,7% 349.512 5,7%
Total 427 100% 6.158.613 100%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Anuari Econòmic de la Caixa, 2002. Servei d’Estudis de la Caixa

ECONOMIA Mercat potencial

• La despesa per habitant a la ciutat de Figueres se
situa al voltant dels 3.252 euros (1.741 en
productes alimentaris i la resta en no alimentaris)
per sobre d’altres poblacions capçaleres
comercials com Girona o Manresa. Aquesta
despesa representa un mercat potencial local de
112.000 milions d’euros, 176.000 si considerem a
més a més la resta de l’àrea i el turisme.

• La distribució de la despesa no alimentaria és un
45% en vestit i calçat (680 euros), un 22% articles
per a la llar (332 euros) i la 33% en altres (499
euros)

• La despesa en vestit i calçat representa un 21%
de la despesa total mentre que a Girona, per
exemple, és un 15,5%.

MERCAT POTENCIAL

Municipi Capçalera
d’Àrea Comercial

Població
Capçalera

d’Àrea

1

Despesa
per hab.

Alimenta.
més No

Alimenta.
(euros)

2

Mercat
Potencial

Local
(M. euros)

3=1*2

Mercat
Potencial

Resto Àrea
i Turisme
(M. euros)

4

Mercat
Potencial

Total
(M. euros)

5=3+4
Barcelona 1.505.325 3.649 5.493 2.659 8.152
Figueres 34.493 3.252 112 64 176
Girona 75.256 3.179 239 255 494
Lleida 113.040 3.588 406 251 657
Manresa 63.929 2.508 160 57 217
Olot 28.339 3.252 92 20 112
Tarragona 115.153 3.386 390 364 754
Vic 32.706 2.836 93 58 151
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Anuari Econòmic de la Caixa, 2002. Servei d’Estudis de la Caixa
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ECONOMIA Activitat i atur

• La taxa d’activitat se situa en el 53,9% (1996)
molt per sota de la mitjana europea que
s’aproxima al 60-70%. A més a més, hi ha una
clara iniquitat en el mercat de treball per motius
de gènere, amb un important diferencial entre la
taxa d’activitat masculina (67,1%, 1996) i la
femenina (41,7%, 1996)

• D’altra banda la iniquitat per sexe també es
reflexa en les taxes d’atur, on el 10,8% dels
aturats masculins de 1996 contrastava amb el
21,1% entre el col·lectiu de dones.

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ ACTIVA A FIGUERES SEGONS SEXE. 1986-1996

1996 1991 1986
Homes Dones Homes Dones Homes Dones

Total població 16.146 17.011 16.895 17.678 15.651 16.291
Població 16 anys i més 12.988 13.984 13.106 14.100 11.568 12.427
Població activa 8.709 5.831 9.445 5.578 8.272 3.802

Ocupats/ocupades 7.766 4.603 8.671 4.740 7.477 3.186
Aturats/aturades 943 1.228 774 838 795 616

Taxa d’activitat 67,1% 41,7% 72,1% 39,6% 71,5% 30,6%
Taxa d’ocupació 59,8% 32,9% 66,2% 33,6% 64,6% 25,6%
Taxa d’atur 10,8% 21,1% 8,2% 15,0% 9,6% 16,2%

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

• Les dades sobre atur registrat a les oficines de
l’INEM mostra una tendència a la disminució del
nombre d’aturats

• L’atur es concentra en els grups més joves i va
disminuint a mesura que s’incrementa l’edat. El
grup entre 20 i 29 anys és el que presenta un
major nombre d’aturats.

• Per nivell d’estudis (dades 1996) s’observa que a
Figueres un 56% dels aturats presenten un nivell
d’instrucció inferior a la 2ª etapa.

EVOLUCIÓ DE L’ATUR PER SEXE I EDAT ATURATS PER NIVELL D’ESTUDIS
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ECONOMIA Relació amb els mitjans de producció

• El nivell d’assalarització de Figueres i la seva
àrea funcional mostra una dependència elevada
de la presència d’empreses i en conseqüència de
les seves dinàmiques. Això és especialment
evident entre les dones.

• A Figueres es dóna una major precarietat laboral
(21,6%) en l’ocupació dels treballadors assalariat.
Aquest indicador, juntament amb les taxes d’atur,
mostren una situació laboral relativament dèbil de
la població activa de Figueres.

10,1%9,9%

21,6%

76,0%

13,4%
9,7%

19,7%

72,9%

16,0%

10,9%

21,9%

69,0%

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Nivell d'assalarització Grau de precarització Nivell empresarial Nivell d'autònoms

Figueres
Àrea Urbana
Alt Empordà

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la web de l’Institut Català d’Estadística
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Creixent transformació de Figueres en centre administratiu i de serveis

 Figueres, com a capital i principal nucli de població de l’Alt Empordà, actua a la vegada com a centre
administratiu i de serveis i com a principal focus productiu i generador d’activitats econòmiques.

Aquest doble paper resulta bàsic a l’hora d’analitzar l’evolució de les dinàmiques productives i
socioeconòmiques que afecten al desenvolupament de la base productiva de la ciutat.

La ciutat de Figueres s’emmarca en les tendències generals a les economies urbanes de substitució
de la base productiva industrial per un sector terciari emergent. L’especificitat de Figueres consisteix
en què aquesta evolució no s’ha fet únicament mitjançant el creixement del comerç sinó que compta
amb un acceptable índex d’especialització en altres sectors com serveis a empreses, mediació
financera i serveis personals.

Pel que fa al sector industrial les principals activitats es troben localitzades als municipis de l’entorn
de la ciutat de Figueres on la disponibilitat de sòl és més important.
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ECONOMIA L’evolució de l’economia figuerenca

 A grans trets, l'evolució de l’economia figuerenca ha estat la següent:

• El subsector dels serveis que ha liderat la creació de llocs de treball ha estat Altres activitats
empresarials, i s'ha erigit en el segment que encapçala el creixement de l'economia local.

• S'accentua el terciari de Figueres i es complementa amb la nova activitat econòmica del seu entorn.

• L'administració pública també experimenta un creixement molt important, però cal atribuir la major part
del fenomen a la instal·lació de la caserna del Mossos d'Esquadra al 1997 i la consegüent dotació de
personal.

• A Figueres es centralitzen els serveis hospitalaris comarcals, que han tingut en aquest període un
increment notable (augment de 219 llocs de treball). Això ha suposat que en el període dels mesos
d'hivern, les activitats sanitàries superin a l'hostaleria en nombre de llocs de treball localitzats, i
esdevingui el quart subsector amb més ocupats dins el municipi. Cal tenir en compte que l'Hospital
Comarcal té en aquest moment 500 llocs de treball.

• El comerç al detall, amb el 14% de llocs de treball de Figueres i la construcció, amb l'11,8% es mantenen
com a principals proveïdors d'ocupació, malgrat que la seva dinàmica de creixement ha estat menys
intensa, del 19% i del 16% respectivament, que en xifres absolutes suposa 210 llocs de treball pel primer
i 156 pel segon.

• Cal destacar per últim, el bon comportament de venda i reparació de vehicles de motor, que crea 224
nous llocs de treball, malgrat que la seva expansió es dóna de manera més accentuada en els municipis
de l'Àrea Urbana.

• Cal destacar la pèrdua de pes del subsector del comerç a l'engròs a la ciutat, degut en bona part al
trasllat de les seves activitats als municipis de l'Àrea Urbana. La pèrdua de 274 llocs de treball a
Figueres suposa que passi d’ésser el tercer subsector en percentatge d'ocupació l'any 1997 al setè l'any
2001.

• La indústria ha experimentat un comportament estable, però en cap cas ha dinamitzat l'ocupació. Les
indústries del metall tenen una lleugera pèrdua d'ocupació a Figueres, que es compensa sobradament
per un augment més important a l'Àrea Urbana.

DISTRIBUCIÓ SECTORIAL DE L’OCUPACIÓ

1t 1997

Indústria
17%

Construcció
12%

Serveis
71%

1t 2001

Indústria
15%

Construcció
12%

Serveis
73%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del RGSS
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ECONOMIA L’especialització econòmica de Figueres

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

• Per a definir l’estructura econòmica de la ciutat i la seva complementarietat amb l’Àrea Urbana dividirem
les principals branques d’activitat econòmica en tres blocs:

− Branques relacionades amb els serveis amb gran potencial de desenvolupament com són el
comerç al detall, especialment comerç de compra no diària, la venda d’articles per a la llar, roba i
calçat i material de transport.

− Branques estratègiques amb forta competència amb Girona però fonamentals per aprofitar els
canvis futurs, especialment serveis a empreses, mediació financera i serveis personals.

− Branques industrials amb necessitat d’espai on l’Àrea Urbana ha de jugar fort, per exemple la
producció de productes alimentaris, química i metall i material de transport.

DISTRIBUCIÓ DEL VAB PER SECTORS (1991)
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DISTRIBUCIÓ DEL VAB PER SECTORS (1996)
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ÍNDEX D’ESPECIALITZACIÓ DE FIGUERES DINS L’ENTORN DE 22 MUNICIPIS RELLEVANTS. IAE 1998
Comerç al detall

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

Articles per a la llar

Comerç NCAA

Llibres i periòdics

Material transport

Productes alimentaris

Productes químics

Roba i calçat

Indústria

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

Edició  i mobles

Energia i aigua

Indústria NCAA

Productes alimentaris

Química i metall

Tèxtil  i confecció

Transform. metalls

Serveis  (sense comerç  al detall)

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Comerç engròs

Hosteleria

Immob. i altres

Mediació financera

Serveis empresa

Serveis personals

Transp. i comunic .

Professionals i Artistes

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

Agricultura i ramaderia

Artistes

Comerç  i turisme

Construc.

Indústria

Serveis a empreses

Serveis personals

Font: Elaboració pròpia i del Grup de Recerca AQR a partir de les dades de la web de l’Institut Català d’Estadística
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ECONOMIA Les activitats industrials al municipi i l’AUF

• L’anàlisi dels coeficients d’especialització
econòmica segons llicències d’activitat econòmica
indiquen que ni Figueres ni la comarca de l’Alt
Empordà es troben especialitzats en indústria.

• Les dades mostren que els municipis que
envolten Figueres semblen especialitzar-se en
activitats intensives en espai, com el sector
energètic, la indústria química o les manufactures
metàl·liques.

• Respecte als canvis en la localització territorial de
les empreses, de les 16 empreses més
importants de l’Àrea Urbana (per facturació i
nombre de treballadors), 11 s’han fundat
directament al lloc on es troben actualment, i les
altres 5 s’han traslladat des de Figueres.

ELS SUBSECTORS INDUSTRIALS A FIGUERES I L’ÀREA URBANA

Figueres Àrea Urbana
Treballa. Comptes Treballa Comptes

Nre. % Nre. % Nre. % Nre. %
15-16 Indústries alimentàries 343 24,7 24 16,2 591 19,2 40 16,1
17-19 Indústria tèxtil i la confecció 7 0,5 1 0,7 141 4,6 3 1,2
20-23 Indús. Fusta, paper i arts gràfi. 125 9,0 35 23,6 217 7,1 49 19,8
24-25 Quím., farmacèutica i plàstic 26 1,9 11 7,4 72 2,3 19 7,7
26 Altres prod. Minerals no metàl·lics 114 8,2 9 6,1 204 6,6 18 7,3
27 Metal·lúrgia 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
28 Productes metàl·lics 183 13,2 23 15,5 489 15,9 46 18,5
29-30 Maquinària i equip infromat. 169 12,2 16 10,8 357 11,6 28 11,3
31-32 Maquinària i material elèctric 121 8,7 9 6,1 131 4,3 12 4,8
33 Fab. D'equipaments de precisió 1 0,1 1 0,7 205 6,7 2 0,8
34-35 Fab. Vehicles motor i remolcs 87 6,3 4 2,7 412 13,4 10 4,0
36-41 Mobles i altres indústries 213 15,3 15 10,1 257 8,4 21 8,5

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del RGSS
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3. Proposta de Pla d’Acció Local

El Pla d’Acció per a la Sostenibilitat de Figueres s’estructura en quatre línies estratègiques que es
desenvolupen en subobjectius els quals a la vegada estan conformats per programes d’actuació o
conjunts d’accions i projectes concrets que han de permetre assolir el model de ciutat que es desprèn
de les línies estratègiques.

Estructura del PALS de Figueres

Línies estratègiques Definició de les línies d’actuació o objectius generals que defineixen la
política municipal cap a la sostenibilitat

Objectius específics Orientació concreta d’actuació dins de cada línia estratègica

Programa d’Actuació Conjunt de projectes o propostes encaminats a assolir un mateix
objectiu

Projectes i propostes Projectes, treballs, propostes concretes que es proposa portar a terme
per assolir el model de ciutat

Les Línies Estratègiques desenvolupades són:

• Figueres, una ciutat equilibrada i compacte en el Arc Mediterrani Europeu

• Gestió i compromís ambiental de la ciutat de Figueres

• Figueres, una ciutat amb serveis i qualitat de vida

• Figueres, ciutat amb un teixit econòmic equilibrat i sostenible

Aquestes Línies Estratègiques, fonamentades en més de 150 projectes, defineixen un objectiu central o
model de Figueres com una ciutat amb vocació de serveis, compacta i equilibrada, amb una
gestió participativa que té cura de la creació i manteniment d’espais urbans i naturals que
permetin la convivència en la diversitat, i que exerceix la seva centralitat amb criteris de qualitat,
estalvi de recursos i protecció del medi ambient.
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Una ciutat equilibrada i compacte en l’Arc Mediterrani Europeu

Figueres ha de passar definitivament de ser un territori urbanitzat a ser una ciutat de qualitat
dins una regió capdavantera de rang europeu.

Línia estratègica

1: Una ciutat equilibrada i compacte en l’Arc Mediterrani

Objectius específics

1.1 Coordinació urbanística i territorial
Establir els sistemes que permetin gestionar, planificar i coordinar les actuacions que
es desenvolupen a la ciutat real (Àrea Funcional de Figueres) i aprofitar les noves
infraestructures i la reestructuració de les ja existents per a millorar la integració de la
ciutat amb l’àrea funcional i la comarca.

1.2 Qualitat de l’espai urbà
Crear una ciutat més atractiva que cobreixi les necessitats d’un ampli ventall de
persones per afavorir la convivència garantint uns estàndards de qualitat i
manteniment de l’espai i el mobiliari urbà i generant dinàmiques més humanes que
afavoreixin una millor utilització de l’espai urbà.

1.3 Humanitzar la mobilitat
Promoure la reducció de l’ús del vehicle privat i la seva presència al carrer, impulsant
Figueres com a ciutat compacta i de dimensions equilibrades “que es pot fer a peu” i
fent per vianants alguns carrers que tenen funcions comercials i de serveis,
especialment al centre de la ciutat.

1.4 Preservació dels espais d’interès natural i paisatgístic
Preservar aquells espais d’interès natural i paisatgístic del municipi reconeixent i
difonent entre els figuerencs els seus valors ecològics, paisatgístics, culturals i
històrics.

Programes d’actuació

1.1.1 Eines de gestió coordinada de l’Àrea Funcional de Figueres
1.1.2 Criteris de sostenibilitat en el planejament
1.1.3 Optar per un creixement compacte de la ciutat
1.1.4 Model d’infraestructures per al reequilibri territorial
1.2.1 Crear i requalificar espais públics per a les persones
1.2.2 Renovar i racionalitzar elements de l’espai urbà
1.2.3 Crear espais centrals i de referència
1.2.4 Crear una xarxa de parcs urbans de lleure
1.3.1 Reduir l’ús del vehicle privat al centre de la ciutat
1.3.2 Potenciar el transport públic (urbà i interurbà)
1.3.3 Millorar la xarxa viària
1.3.4 Figueres, una ciutat per caminar
1.3.5 Millorar el sistema d’aparcaments
1.3.6 Potenciar la bicicleta
1.4.1 Establir mesures de protecció dels espais naturals i paisatgístics
1.4.2 Garantir la connexió ecològica entre espais naturals
1.4.3 Millora i difusió del coneixement del patrimoni natural
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Gestió i compromís sostenible

Fer de tota la gestió municipal un exemple de gestió sostenible basada en la participació de les
ciutadanes i els ciutadans.

Línia estratègica

2: Gestió i compromís sostenible

Objectius específics

2.1 Gestió integral de residus
Establir un sistema integral de residus orientat a la minimització, el reciclatge i la
reutilització.

2.2 Estalvi i racionalització del consum d’aigua
Racionalitzar el consum d’aigua tant per la reducció del consum mitjançant l’estalvi,
l’eficiència i la reutilització i l’adequació dels usos en relació a al qualitat de l’aigua

2.3 Xarxes de sanejament
Millorar i dimensionar les xarxes de sanejament de Figueres i la seva comarca per tal
d’evitar els riscos de contaminació dels aqüífers i els cursos fluvials.

2.4 Introducció de sistemes d’eficiència energètica
Reduir progressivament la dependència energètica i l’ús d’energies renovables tant
per la via de l’estalvi i l’eficiència com de la introducció d’energies renovables en els
edificis públics i privats

2.5 Informació, sensibilització i participació
La gestió ambiental requereix d’un elevat grau de conscienciació i participació
ciutadana. Per tal d’assolir aquest nivell desitjat és imprescindible un treball continuat
d’educació i sensibilització ambiental amb els i les residents i els i les visitants.

Programes d’actuació

2.1.1 Millora de l’eficiència dels sistemes de recollida selectiva
2.1.2 Ampliació de la recollida selectiva a nous materials
2.1.3.Sistemes de control i informació sobre la generació i la gestió de Residus
Sòlids Urbans (RSU)
2.2.1 Sistemes d’estalvi d’aigua
2.2.2 Millora i manteniment de la xarxa d’abastament
2.2.3 Optimitzar els usos d’aigua
2.3.1 Extensió de la xarxa separativa al conjunt de la ciutat
2.3.2 Millora del sistema de sanejament municipal
2.4.1 Millores en l’enllumenat públic
2.4.2 Introducció de sistemes d’estalvi i energies renovables en les
instal.lacions municipals
2.4.3 Promoure sistemes actius i passius d’eficiència energètica
2.4.4 Sistema col.lectiu de transport més net
2.5.1 Sensibilització i educació ambiental
2.5.2 Sistemes d’informació i difusió
2.5.3 Participació ciutadana
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Ciutat amb serveis i qualitat de vida

Adaptar l’oferta de serveis a les persones a les noves necessitats ciutadanes, dimensionant-los
adequadament i adaptant-los a les exigències del segle XXI.

Línia estratègica

3: Ciutat amb serveis i qualitat de vida

Objectius específics

3.1 Serveis per a tothom
Assegurar que els serveis que es presten a Figueres es troben a l’abast tant de la
ciutadania com dels usuaris de la ciutat (turistes) i dimensionar-los per tal d’evitar els
dèficits.

3.2 Equipar la ciutat
Resoldre les mancances d’equipaments actualment existents a la ciutat

3.3 Potenciar la cohesió social del municipi
Resoldre les mancances dels col.lectius específics de risc d'exclusió social (aturats,
fracàs escolar, entre d'altres), articulant recursos formatius, ocupacionals i d'integració
social

3.4 Accés a l’habitatge
Polítiques actives sobre el mercat de l’habitatge per a afavorir l’accés als joves i les
rendes baixes i mitjanes de la ciutat

3.5 Exercir la ciutadania
Potenciar el civisme, la convivència i l’associacionisme.

Programes d’actuació

3.1.1 Ampliar i millorar els servies educatius de la ciutat per tal d’adaptar-los a
les noves necessitats
3.1.2 Impulsar nous cicles formatius de grau mitjà i superior
3.1.3 Mantenir els programes de formació ocupacional actuals
3.1.4 Millorar l’oferta universitària a Figueres
3.1.5 Racionalització i coordinació de serveis públics
3.2.1 Millorar i ampliar les dotacions culturals
3.2.2 Millorar i optimitzar els equipaments esportius
3.2.3 Millorar i optimitzar les dotacions sanitàries
3.3.1 Integrar les minories ètniques
3.3.2 Eliminar la marginalitat social
3.4.1 Promocionar l’habitatge de protecció oficial
3.4.2 Rehabilitar i modernitzar edificis
3.5.1 Suport a l’associacionisme
3.5.2 Potenciar el civisme
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Teixit econòmic equilibrat i sostenible

Una ciutat en la que l’atractivitat per viure i conviure els seus habitants es converteix en
l’element clau per al desenvolupament econòmic.

Línia estratègica

4: Teixit econòmic equilibrat i sostenible

Objectius específics

4.1 Teixit econòmic i qualitat ambiental
Prevenir i minimitzar els impactes de l’activitat a la ciutat, planificant de manera
integrada els factors de risc que es donen al municipi contemplant tant les tasques de
control com l’actuació immediata i definint eines normatives municipals per a
homogeneïtzar estàndards de qualitat ambiental

4.2 Activitat local atractiva
Millora de l’atractivitat del teixit productiu Figueres i adaptació a la realitat de la ciutat i
la seva àrea urbana

4.3 Millora de la qualificació dels recursos humans
Augmentar la qualificació dels recursos humans de Figueres i les oportunitats
d’ocupació.

Programes d’actuació

4.1.1 Control i manteniment preventiu de la qualitat ambiental
4.1.2 Concertació per a la producció neta i la productivitat
4.2.1 Potenciar i dinamitzar el teixit productiu
4.2.2 Dinamitzar el comerç
4.3.1 Potenciar un observatori del mercat laboral
4.3.2 Formació ocupacional i noves professions
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4. El seguiment del Pla

L’objectiu del Seguiment del Pla és definir els mecanismes que permeten realitzar el monitoratge del
procés d’aplicació del Pla d’Acció Ambiental, controlant el grau d’aplicació de les propostes.

Tot i que les actuacions del Pla d’Acció Ambiental tenen fixada una aplicació a curt, mitjà i llarg termini,
cal que el Pla tingui un caràcter obert, adaptable a les noves situacions que es vagin produint. Per això,
cal monitoritzar la seva aplicació per a poder adaptar-lo a l’evolució del context ambiental i socio-
econòmic del municipi amb la utilització d’indicadors de sostenibilitat.

Els indicadors de sostenibilitat són una eina que té un vessant tècnic, destinada bàsicament a aportar
informació als tècnics de l’administració municipal, i també un element de comunicació, que ha de
permetre als ciutadans i agents socials realitzar un seguiment del procés de implantació del PALS.

Així, han de ser l'eina bàsica del seguiment dels principals aspectes considerats en el procés de millora
ambiental del municipi. Aquests  indicadors poden aportar informació del diferents paràmetres que
s'hagin avaluat i permeten donar una visió de l'estat actual en què es troba el municipi (punts forts i
punts febles) així com del model de futur al qual es vol arribar i que s'intentarà assolir a partir del Pla
d'Acció Local.

El programa de suport de la Diputació de Girona inclou sis indicadors d'aplicació comuna a tots els
municipis que s'acullen a aquest programa. L’Agenda 21 de Figueres, inclou a més a més vuit
indicadors específics proposats per l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona que ha estat
l’encarregat d’analitzar els vectors ambientals.
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Diputació de Girona üINDICADOR
Específic Figueres

RACIONALITZACIÓ I QUALITAT DE L’AIGUA

FORMA DE
CÀLCUL: ( )

A

conquesdeNúmBILLÍndex
diahabaigualitresRQA

./
./250

∑
+−=

On: A=0,1 si els punts de mostreig es troben  per sota dels 100 m d'alçada,
A=0,12 si se situen entre els 100 i els 600m, i A=0,14 si es troben per sobre
dels 600m

TENDÈNCIA
DESITJADA

Augment a curt i mitjà termini.

RESULTAT (2002): 135 UNITATS Adimensional

PERIODICITAT Anual

ENTITATS QUE HAN DE
DONAR INFORMACIÓ

FISERSA: Consum d’aigua
Centre d’Estudis Avançats de Blanes: Índex BILL

INTERPRETACIÓ: Aquest indicador pot donar un valor màxim de 200. El resultat es pot
considerar com acceptable encara que cal considerar els dos
components de l’indicador (qualitat d’aigua dels rius i consum
racional d’aigua) per separat. Pel que fa al consum d’aigua, el valor
mitjà de Figueres (144 l/hab.dia) es troba per sota del mínim de
càlcul de l’indicador (150 l/hab.dia), per la qual cosa es considera
que el nivell de consum és adequat (no es penalitza en l’indicador).
Respecte a la qualitat dels rius, el valor de la Riera de Figueres,
dintre del municipi, s’estima que és de 0, degut a que les seves
aigües estan molt contaminades ja que, pràcticament tot l’any, les
aigües de la Riera provenen dels afluents de la depuradora de
Figueres i de la depuradora d’un escorxador (FRIDASA). En canvi, el
riu Manol ha donat un resultat més alt (7) que indica aigües no
contaminades, però amb signes d’estrès (propis de sistemes
eutròfics).
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Diputació de Girona üINDICADOR
Específic Figueres

PRODUCCIÓ NETA DE RESIDUS

FORMA DE
CÀLCUL:

( ) ( )
P

FRER
BPNR

∗−+−∗= 1

On:
B = Kg/hab.any de residus totals produïts
R = Fracció de B, objectiu de reciclatge segons el Programa de Gestió
de Residus Municipals
E = Fracció de B, efectivament reciclada al municipi
F= Variable segons si el residu no recuperat va a abocador (=1), a
metanització o a valorització tèrmica
P= Població ponderada del municipi

TENDÈNCIA
DESITJADA

Disminució a curt termini

RESULTAT (2001): 512,7 UNITATS Kg/hab./any

PERIODICITAT Anual

ENTITATS QUE HAN DE
DONAR INFORMACIÓ

FISERSA
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Junta de Residus

INTERPRETACIÓ: Actualment el valor de referència mitjà de Catalunya d’aquest
indicador és de 500 kg/hab i any. El resultat de Figueres és alt,
degut a que la fracció que es recicla a Figures és molt baixa
comparada amb els objectius del Programa de Gestió de Residus
Municipals (PGRM). Una disminució de l’indicador es podria
aconseguir amb la millora de l’eficiència de l’actual sistema de
recollida selectiva, amb la implantació de la recollida de matèria
orgànica i/o amb la valorització tèrmica o metanització de la fracció
de residu que no es recupera.
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Diputació de Girona üINDICADOR
Específic Figueres

CONSUM NET D’ENERGIA

FORMA DE
CÀLCUL:

)1(' YXenergiadnetConsum −=
On:

municipidelponderadafetdePoblació

GaspetrolidelDerivatselèctricaEnergia
X

++=

renovablesenergiesdutilitzadaFraccióY '=

TENDÈNCIA
DESITJADA

Manteniment a curt termini. Disminució a mig termini

RESULTAT (2001): 1,54 UNITATS Tep/hab./any

PERIODICITAT Anual

ENTITATS QUE HAN DE
DONAR INFORMACIÓ

Hidroempordà-Endesa
Gas Figueres, SA
Distribuïdors de gas-oil i gasolina a Figueres
Distribuïdors de gas butà i propà a Figueres

INTERPRETACIÓ: El consum energètic de Figueres és semblant al d’altres ciutats
mitjanes catalanes. El sector transports és el responsable de gran
part d’aquest consum. Una forma de disminuir l’indicador seria el
foment de l’ús d’energies renovables.



Agenda 21 de Figueres. Declaració Ambiental 45

Diputació de Girona üINDICADOR
Específic Figueres

DEPENDÈNCIA DE L’AUTOMÒBIL

FORMA DE
CÀLCUL: 100' ∗=

totalssrecorregutKm

automòbilensrecorregutKm
automòbilldeaDependènci

TENDÈNCIA
DESITJADA

Disminució a curt i mig termini

RESULTAT (2001): 96 UNITATS Percentatge

PERIODICITAT Anual
Estacional

ENTITATS QUE HAN DE
DONAR INFORMACIÓ

Ajuntament de Figueres
Policia Local.
Generalitat de Catalunya

INTERPRETACIÓ: El resultat de l’indicador és elevat, i remarca un ús del vehicle privat
més elevat del que caldria esperar en una ciutat relativament petita
com Figueres. Es podria disminuir l’indicador fomentant l’ús del
transport públic i la bicicleta i restringint l’accés dels automòbils al
centre urbà.
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Diputació de Girona üINDICADOR
Específic Figueres

SÒLS DE SOSTENIBILITAT GARANTIDA

FORMA DE
CÀLCUL: 100∗=

municipideltotalSuperfície
establertsntscondicionaalsajustableSuperfície

garantidaitatsostenibildeSòls

TENDÈNCIA
DESITJADA

Manteniment a mig termini

RESULTAT (2001): 64,5 UNITATS Percentatge

PERIODICITAT Anual
Bianual

ENTITATS QUE HAN DE
DONAR INFORMACIÓ

Ajuntament de Figueres

INTERPRETACIÓ: El resultat sembla elevat, però s’ha de tenir en compte que gran part
del territori està ocupat per espais de naturalesa agrícola. És un
indicador difícil de mantenir degut a la tendència actual d’ocupació
del sòl.
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Diputació de Girona üINDICADOR
Específic Figueres

DIVERSITAT ESTRUCTURAL

FORMA DE
CÀLCUL: hàbitatsdtotalNúm

tatsreprehàbitatsdNúm
esrelacionadespèciesdNúm
eslocalitzadespèciesdNúm

uralbioestructDiversitat
'.

sen'.
'.
'. +=

TENDÈNCIA
DESITJADA

Augment a curt i mig termini

RESULTAT (2001): 0,62 UNITATS Adimensional

PERIODICITAT Anual

ENTITATS QUE HAN DE
DONAR INFORMACIÓ

Institució AltEmpordanesa per a la Defensa de la Natura
(IAEDEN)

INTERPRETACIÓ: L’indicador valora la presència d’hàbitats i d’espècies bioindicadores
al municipi front a les catalogades per a les comarques gironines. El
resultat és baix, tenint en compte que el rang de possibles valors es
troba entre 0 i 2. Tot i això és bastant difícil que un municipi pugui
tenir una diversitat d’habitats o espècies molt alta,  que només es
podrà trobar en aquells municipis que tinguin una gran superfície
d’espais naturals i que la seva situació els permeti tenir ambients
molt diferents (alta muntanya, costa, terra baixa…) Es podria
aconseguir un augment de l’indicador amb la recuperació dels
hàbitats presents al municipi, que podrien afavorir la presència de
noves espècies
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Diputació de GironaINDICADOR
Específic Figueres ü

NIVELL DE QUALITAT DE L’AIRE

FORMA DE
CÀLCUL: N

laireldequalitatdeNivells
365

' ∗=

On:

I = Nombre de dies a l’any amb valors d’immissió per sobre del
percentil 50, per a cada contaminant
N = Nombre total de dies mesurats per l’estació manual mesuradora de
contaminants atmosfèrics de Figueres

TENDÈNCIA
DESITJADA

Disminució a curt termini per al SO2
Manteniment per als fums negres (FN)

RESULTAT (2001): 2 (SO2)
0 (FN)

UNITATS Dies ponderats

PERIODICITAT Anual

ENTITATS QUE HAN DE
DONAR INFORMACIÓ

Generalitat de Catalunya

INTERPRETACIÓ: Els valors de l’indicador per ambdós contaminants són bons. Cal
però disposar de dades d’altres contaminants atmosfèrics (CO,
NOx,O3), que es podrien aconseguir amb una estació automàtica.
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Diputació de GironaINDICADOR
Específic Figueres ü

CONTRIBUCIÓ A L’EFECTE HIVERNACLE

FORMA DE
CÀLCUL:

ponderadaPoblació

GWP
hivernacleefectelaóContribuci ii∑ ∗Ε

='

On:
E= tones gasos hivernacle emesos per cada contaminant
GWP (Global Warming Potential) = potencial d’escalfament global  per
a un període de 20 anys (CO2=1, CH4=56 i N2O=280)

TENDÈNCIA
DESITJADA

Disminució a curt termini

RESULTAT (2001): 3,9 UNITATS Tones eq. CO2/hab.

PERIODICITAT Anual

ENTITATS QUE HAN DE
DONAR INFORMACIÓ

Gas Figueres, SA
Distribuïdors de gas-oil i gasolina a Figueres
Distribuïdors de gas butà i propà a Figueres
Ajuntament de Figueres (superfície agrícola)
Generalitat de Catalunya (ramaderia de Figueres)

INTERPRETACIÓ: El valor resultant es considera alt, com a moltes ciutats catalanes,
sobretot degut a l’elevat ús de combustibles d’origen fòssil del sector
transports. Una disminució de l’indicador es podria aconseguir amb
una disminució del vehicle privat a la ciutat (foment del transport
públic i bicicleta, restricció de vehicles al centre urbà, etc).
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Diputació de GironaINDICADOR
Específic Figueres ü

PREOCUPACIÓ PEL NIVELL DE SOROLL

FORMA DE
CÀLCUL: ponderadaPoblació

nsreclamacioodenúnciesdeNombre
sorolldenivellpelóPreocupaci =

TENDÈNCIA
DESITJADA

Disminució a curt termini

RESULTAT (2001): ND UNITATS Nre. denuncies / hab.

PERIODICITAT Anual

ENTITATS QUE HAN DE
DONAR INFORMACIÓ

Ajuntament de Figueres

INTERPRETACIÓ: No s’ha calculat per no disposar d’un registre informatitzat de les
denúncies o reclamacions relacionades amb aquest tema.
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Diputació de GironaINDICADOR
Específic Figueres ü

NIVELL SONOR DE LA XARXA VIÀRIA

FORMA DE
CÀLCUL: ( )haurbanaÀrea

L
viàriaxarxaladesonorNivell =

On:
L= metres de vials amb sensibilitat acústica baixa (70 dBA) de la zona
urbana del municipi

TENDÈNCIA
DESITJADA

Disminució a curt – mig termini

RESULTAT (2001): 4,7 UNITATS m / ha

PERIODICITAT Anual

ENTITATS QUE HAN DE
DONAR INFORMACIÓ

Ajuntament de Figueres

INTERPRETACIÓ: El resultat no s’ha pogut comparar amb altres municipis. Una
disminució de l’indicador es pot aconseguir sobretot amb la
disminució del trànsit a l’interior de la ciutat o amb el progressiu
renovament del parc de vehicles (menys sorollosos).
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Diputació de GironaINDICADOR
Específic Figueres ü

EMISSIÓ POTENCIAL DE LA XARXA ELÈCTRICA

FORMA DE
CÀLCUL: ( )haurbanaÀrea

V
EPOXE =

On:
V= metres de xarxa elèctrica d’alta o mitja tensió que travessen el
municipi

TENDÈNCIA
DESITJADA

Disminució a curt – mig termini

RESULTAT (2001): 125 UNITATS m / ha

PERIODICITAT Anual

ENTITATS QUE HAN DE
DONAR INFORMACIÓ

Hidroempordà-Endesa

INTERPRETACIÓ: No s’ha pogut comparar el resultat amb altres municipis, però
donada la presència d’una estació receptora d’energia elèctrica que
distribueix l’energia elèctrica cap a diferents punts de la comarca, cal
pensar que el valor és alt. La disminució de l’indicador es podria
aconseguir soterrant part de la xarxa.
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Diputació de GironaINDICADOR
Específic Figueres ü

ÀREA OCUPADA

FORMA DE
CÀLCUL:

( )
( ) 1002

2

∗=
mmunicipideltotalÀrea

mtransportdexarxalaperocupadaÀrea
ocupadaÀrea

TENDÈNCIA
DESITJADA

Manteniment a curt – mig termini

RESULTAT (2001): 3,8 UNITATS %

PERIODICITAT Anual

ENTITATS QUE HAN DE
DONAR INFORMACIÓ

Ajuntament de Figueres

INTERPRETACIÓ: No s’ha pogut comparar el resultat amb altres municipis, però cal
pensar que l’evolució d’aquest indicador serà a l’alça degut a les
noves infrastructures projectades a Figueres.
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Diputació de GironaINDICADOR
Específic Figueres ü

CONSUM ENERGÈTIC DELS EDIFICIS MUNICIPALS

FORMA DE
CÀLCUL:

( )
( )2mmunicipalsedificisSuperfície

tepmunicipalsedificispelsconsumidaEnergia
CEEM =

TENDÈNCIA
DESITJADA

Disminució a curt termini

RESULTAT (2001): 406 UNITATS Tep

PERIODICITAT Anual

ENTITATS QUE HAN DE
DONAR INFORMACIÓ

Ajuntament de Figueres

INTERPRETACIÓ: El valor resultant no té en compte la superfície dels edificis
municipals ja que no s’ha pogut disposar d’aquesta dada. Una forma
de disminuir l’indicador seria la implantació de sistemes energètics
més eficients, temporitzadors, aïllaments tèrmics, bombetes de baix
consum, etc.
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Diputació de GironaINDICADOR
Específic Figueres ü

CONSUM ENERGÈTIC DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC

FORMA DE
CÀLCUL:

( )
( )haurbanaÀrea

MWhpúblictenllumentalperconsumidaEnergia
CEEP

'
=

TENDÈNCIA
DESITJADA

Disminució a curt i mig termini

RESULTAT (2001): 0,59 UNITATS Tep / hab.

PERIODICITAT Anual

ENTITATS QUE HAN DE
DONAR INFORMACIÓ

Ajuntament de Figueres
FISERSA

INTERPRETACIÓ: El valor de l’indicador ha disminuit de 0,66 tep/ha al 1999 fins a 0,59
tep/ha al 2001. Això es deu a que el consum de l’enllumentat públic
ha disminuït significativament gràcies al canvi de gran part de les
bombetes de vapor de mercuri per bombetes de vapor de sodi que
consumeixen fins a un 60% menys d’energia. S’ha de continuar
disminuint aquest consum.
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