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INTRODUCCIÓ. 
 
I.- ANTECEDENTS. 
 
La societat actual cada cop pren més consciència de la necessitat d’un 
comportament respectuós vers el medi ambient. L’administració Local, que es 
propera al ciutadà, té la constància d’aquesta inquietud i intenta planificar les 
seves actuacions tenint en compte aquests neguits.  
 
El concepte de Desenvolupament Sostenible, que pren valor a partir de la 
Conferencia Mundial sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament (Cimera de 
la Terra), celebrada a Rio de Janeiro el juny de 1992, estableix les bases per 
assolir un creixement compatible amb la conservació del medi en tots els seus 
aspectes, els recursos naturals i la qualitat de vida. No obstant, caldria matisar 
que el concepte es anterior a la Cimera de la terra (1.992). 
 
La planificació d’una estratègia d’actuació futura planificada amb coherència i 
amb rigor, passa pel coneixement de la situació actual (ambiental, social i 
econòmica). Aquest treball del PALS (Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat) 
de Vilamacolum, dóna al municipi una visió general del seu estat actual, 
reflectint dues realitats diferents, una d’objectiva i una altra considerant la 
opinió dels mateixos ciutadans. 
 
Aquest estudi ha de permetre la redacció del Pla d’Acció Ambiental. Les 
mancances i les sol·licituds recollides durant les fases de diagnosi 
mediambiental donaran lloc a una sèrie de propostes valorades 
econòmicament i social, així com prioritzades segons la seva necessitat. El Pla 
d’Acció Ambiental permetrà la redacció i desenvolupament de l’Agenda 21 
Local. 
 
L’Agenda Local 21 va sorgir igualment a la Cimera de Río, posant de relleu la 
necessitat de participació, a més de l’administració, dels sectors econòmics i 
socials a escala local en els plans d’acció ambiental (instrument per a la gestió) 
i d’aquí la gran importància que se li dóna a la Participació Ciutadana. 
 
La Diputació de Girona, des de l’any 1998, impulsa el Programa de suport a la 
redacció dels Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat, i el municipi 
de Vilamacolum s’hi va adherir a aquest programa, amb la voluntat ferma 
d’aconseguir uns societat sostenible o, el que és el mateix, una societat 
respectuosa amb tots, amb tothom i amb l’entorn que l’envolta. 
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II.- OBJECTIUS 

 
Els objectius del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat que s’assoleixen amb 
aquest treball són els següents: 
 
� Avaluar l’estat mediambiental del municipi. Com estem?. 

Recopilar la informació disponible sobre els elements clau per a la 
sostenibilitat ambiental, social i econòmica dins l’àmbit del municipi i la 
seva àrea d’influència. 

 
� Definir els aspectes que afecten a la qualitat de vida sostenible del 

municipi per tal de preveure’n la seva evolució. 
Quins són els aspectes ambientals, socials i econòmics que cal 
potenciar i quins han de millorar? 

 
� Conèixer l’opinió del ciutadà sobre l’estat del medi ambient municipal. 

Quina opinió tenen els habitants del medi ambient local? Quins aspectes 
els preocupen? Quina difusió tenen les accions que es proposen des de 
l’Ajuntament?  

 
� Fomentar la participació ciutadana en el projecte de municipi 
sostenible. 

Fer arribar als habitants la informació necessària per tal de fomentar la 
seva participació en el procés de creixement cap a una ciutat sostenible. 

 
� Definir i consensuar un Pla d’Acció Ambiental per tal de millorar la 

qualitat de vida a nivell global. Com millorarem? 
Què hem de fer per millorar i com ho farem? Definició d’unes línies 
estratègiques, un calendari i una prioritat d’actuació. 

 
� Aprovar un Pla estratègic de futur 

A partir del Pla d’Acció Local per a Sostenibilitat es pretendrà assegurar 
el correcte desenvolupament sostenible del municipi. 

 
� Proposar eines per poder realitzar un correcte seguiment de les 

accions proposades. 
Elaboració d’un Sistema d’Indicadors que configuri un Pla de Seguiment, 
per tal de poder modelitzar el grau d’implantació del Pla d’Acció Local. 

 
� Posar les bases per a la redacció de l’Agenda 21 Local del municipi. 

Complir amb el compromís de futur de respecte del medi ambient del 
municipi mitjançant la implicació dels agents econòmics i socials d’àmbit 
local de forma contínua i dinàmica, assegurant així el manteniment de 
l’esperit de millora contínua cap a la sostenibilitat del nostre planeta 
Terra. 
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III.- METODOLOGIA 

 
Tot seguit es presenta un esquema metodològic esquemàtic de les diferents 
fases dels treballs del PALS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totes aquestes fases metodològiques reben el suport de la informació 
obtinguda mitjançant els Agents Socials i Econòmics. Abans de començar a 
entrar en matèria es presenta un esquema més detallat sobre quins són els 
treballs del PALS: 

RECULL DE DADES 

RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ 

PRESENTACIÓ 

MUNICIPAL 

INF. PRELIMINAR INF. OPERATIVA PARTICIPACIÓ AGENTS 

ANÀLISI SITUACIÓ ACTUAL 

DIAGNOSI AMBIENTAL 

Asp. Estructurals/econòmics. 

VECTORS AMBIENTALS 

PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL 

PLA DE SEGUIMENT 

SÍNTESI AMBIENTAL 
BASES PER A LA 

AGENDA LOCAL 21 

 

PALS 
Estudi  Planejament vigent 
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 RECOPILACIÓ D’INFORMACIÓ 
PRELIMINAR 

� Una primera aproximació 

 
DESCRIPCIÓ SITUACIÓ ACTUAL 

 
� Quina informació tenim 

� Quina informació ens manca 

� Quin és el grau d’actualització de la 

informació existent 

PARTICIPACIÓ. AGENTS SOCIALS I 
ECONÒMICS 
� Identificació dels Agents d’interès 

Social, Econòmic , Públic i Privat en 

general. 

 

� Selecció dels agents implicats que 

participaran de forma més activa en la 

redacció del PALS. 

 

� Contactes amb els Agents implicats 

identificats. Difusió dels treballs. 

Posada en marxa dels treballs d’opinió 

(enquestes, punts d’opinió).Potenciació 

de l’Àrea Municipal de Medi Ambient. 

 
� Continuen els treballs d’Opinió i la 

difusió. Participació dels Agents. 

 
� Presentació dels resultats al la Direcció 

Facultativa 

 

� Presentació del Pla d’Acció Ambiental. 

Recerca del consens necessari per dur-

ho a terme. Implicació de la gent i dels 

Agents socials. 

 

� Descripció dels mecanismes de 

seguiment 

 

� Proposta d’Indicadors. Recerca de 

consens sobre indicadors seleccionats. 

 

� Presentació de la Declaració Ambiental 

 

� Participació en l’elaboració de l’Agenda 

21 Local 

DIAGNOSI SITUACIÓ ACTUAL 
� Com estem? 

� Quins son els nostres punts forts?…. 

� …I els nostres punts febles? 

� Què hem de fer per millorar? 

PLA ESTRATÈGIC - PALS 
� PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL LOCAL 
� Què hem de fer per millorar? 
� Com ho farem? Com ho finançarem? 

� PLA DE SEGUIMENT  
� Control del Pla d’Acció Ambiental 

� PROPOSTA I AVALUACIÓ 
D’INDICADORS  

� Com seguirem la qualitat ambiental del 
Municipi al llarg del temps? 

� ESTUDI PLANEJAMENT VIGENT  
� Es revisarà el planejament vigent per tal 

d’assolir la seva orientació cap a la 
sostenibilitat. 

� DECLARACIÓ AMBIENTAL  
� Què hem fet i què farem 

� BASES PER L’AGENDA 21 LOCAL  
� El compromís del Municipi amb un 

Creixement Sostenible 
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IV.-  DOCUMENTS OPERATIUS DEL TREBALL 

 
1.- Descripció de la situació actual (DOCUMENT I) 
Document que pretén realitzar una descripció inicial del municipi de 
Vilamacolum, fer una fotografia a data de finalització del document a partir de la 
qual s’analitzaran els elements estratègics del PALS. 
 
2.- Diagnosi de la situació actual (DOCUMENT II) 
A partir de la visió inicial del municipi es realitzarà una anàlisi que permetrà 
detectar les Fortaleses, Febleses, Oportunitats i Amenaces detectades 
a Vilamacolum. Aquesta valoració tècnica permetrà estructurar unes propostes 
de millora que configuraran el Pla d’Acció Local. 
 
3.- Pla de participació (DOCUMENT III) 
Dissenyat com a mecanisme de participació ciutadana, relacionat directament 
amb el desenvolupament de les fases del procés de PALS. El pla haurà de 
garantir un procés de millora contínua, d'informació ciutadana permanent i 
servir, principalment, per aportar informació de l'àmbit d'estudi des de la 
percepció i el coneixement local. Aplicant el principi de subsidiarietat es 
detallaran dinàmiques de participació i fórmules que garantiran la implicació de 
tots els agents socials i econòmics en el procés, així com tots els ciutadans i 
ciutadanes interessats.  
 
4.- Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (DOCUMENT IV) 
Redacció del seguit de propostes ambientals planificades al llarg del temps i 
que aniran dirigides a assolir la sostenibilitat dins del terme municipal 
de Vilamacolum. 
 
Per tal d’assegurar que les accions proposades permeten millorar en conceptes 
de sostenibilitat, s’elaboraran uns indicadors que mesurin l’estat ambiental en 
tot moment i que es configurin com unes potents eines de control, seguiment i 
decisió al llarg del procés del PALS i l’Agenda 21 Local. Per incentivar la 
participació ciutadana s’ha disposat de diferents eines: 
 
1.- ENQUESTA CIUTADANA 
Aquesta s’ha realitzat de forma presencial i no presencial amb preguntes 
obertes i tancades. Tot seguit s’especifiquen algunes dades tècniques: 

� Enquesta presencial a 73 persones 
� Enquesta no presencial a 42 persones 

 
2.- REUNIONS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
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Desenvolupament de les reunions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FASE PRE-OPERATIVA 
Entrega de documents resum 

elaborats i aprovats per comissió 

tècnica 

FASE D’EXPOSICIÓ 
Elaboració breu dels punts a 

tractar amb presència de tècnics 

especialitzats 

CONSULTORIA PV 
 

Elabora el document 
 

AJUNTAMENT 
 

Entrega de document 

AJUNTAMENT 
 

Convocatòria ciutadania 

CONSULTORIA PV 
 

Elabora documents 

FASE DEBAT-CONSENS 
Aportacions de tendències i 

nivell de consens de les 
propostes i idees. 

CIUTADANIA 
 

Valora i “vota” idees 

CONSULTORIA 
 

Ofereix materials de “vot” 

FASE RESUM 
 

Resum de les conclusions 
assolides a la reunió 

FASE POST-PARTICIPACIÓ 
 

Modificació dels documents en 
funció de les aportacions rebudes 

Fase realitzada en la Reunió del Grup de Treball per al Pla d’Acció 
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1.- Fase pre-operativa 
 
Abans de cada reunió es presentarà una documentació prèvia que farà 
referència als temes a tractar. 
 
Per exemple, a l’hora de realitzar la reunió de diagnosi, es farà un resum del 
document del dit document per tal que la gent que assisteixi a la reunió pugui 
posicionar-se al respecte a cadascuna de les línies. 
 
 
2.- Fase d’exposició 
 
S’exposaran breument els continguts de la reunió (ja que han estat avançats 
amb anterioritat amb la documentació entregada als ciutadans). 
 
Per realitzar aquesta exposició es comptarà amb la presència de tècnics 
especialitzats de l’equip auditor i, si cal, algun representant d’algun sector o 
àmbit competencial d’interès. 
 
 
3.- Fase de debat i consens 
 
Posteriorment s’entrarà en una situació de debat, en la que cadascun dels 
punts (o al menys els que siguin determinats com a més crítics), seran 
consensuats de forma pública. 
 
En aquesta fase no es pretén fer un sufragi amb exactitud, sinó que es pretén 
arribar a valors de consens i, aquelles línies o accions que es detectin com a 
més problemàtiques, s’incentivarà la participació ciutadana i s’escoltarà a 
cadascuna de les posicions contradictòries. 
 
4.- Fase de resum 
 
Un cop s’hagin debatut i consensuat les línies a debatre, es farà un resum dels 
acords assolits i en la mesura d’allò possible, es convocarà a la ciutadania a la 
següent fase de participació. 
 
5.- Fase de post-participació 
 
L’equip auditor es compromet a modificar els documents oportuns, en funció de 
les esmenes rebudes per part de la ciutadania. 
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1.- GENERALITATS I DESCRIPCIÓ DE L’ENTORN FÍSIC 
 
1.1.- EMMARCAMENT GEOGRÀFIC DEL MUNICIPI 
 
El municipi de Vilamacolum es troba a la plana del Fluvià, a una altitud mitjana 
de 5 m sobre el nivell del mar, dins la comarca de l'Alt Empordà. Té una 
superfície de 5,6 quilòmetres quadrats i una població de 306 habitants 
segons l’última revisió del cens de l’any 2005  amb una densitat d’habitants 
de 52,6 (hab/km2). Aquestes característiques fan que el municipi sigui un dels 
més petits de la comarca, concretament: 

� Suposa només un 0,41 % de la superfície comarcal. 
� Suposa només un 0,26 % de la població comarcal. 
� La densitat poblacional és un 40% inferior a la mitjana comarcal (82,8 

hab/km2 l’any 2004). 
 
El municipi limita amb es següents municipis: 

� Nord: Riumors i Castelló d’Empúries 
� Est: St. Pere Pescador 
� Sud: St. Pere Pescador i Torroella de Fluvià 
� Oest: Torroella de Fluvià 

 
Vilamacolum no té cap part de la seva superfície inclosa dins de cap Pla 
Especial d’Interès Natural (espai PEIN). L’accés actual de major importància 
pel municipi es realitza mitjançant la carretera municipal connecta amb la 
carretera C-31. El municipi té una activitat econòmica industrial molt reduïda si 
es comparen amb altres municipis de la comarca, especialment dels voltants de 
Figueres. 
 
 
1.2.- LÍMITS GEOGRÀFICS DEL MUNICIPI 
 
Els límits físics geogràfics de Vilamacolum són (en coordenades UTM): 
 
• Extrem Nord: X:504406,5  Y: 4673674,6 
• Extrem Sud: X: 504387,8  Y: 4670340,4 
• Extrem Est: X: 506043,1  Y: 4672407,2 
• Extrem Oest: X: 503408,9  Y: 4672776,6 
 
El perímetre municipal té una longitud de 10,9 km. El punt més proper al mar es 
troba a 3,4 km de distància. 
 
El terme municipal, al trobar-se completament a la plana del Fluvià, no té cap 
element orogràfic d’altitud significatiu al seu interior (turó, elevació, etc.). Es 
troba a la línia de reremar, franja de territori a on comença la franja interior. 
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2.- DESCRIPCIÓ DE L’ENTORN FÍSIC 
 
2.1.- CLIMA I METEOROLOGIA 
 
Les característiques que presenten els diferents elements climàtics a la 
comarca de l’Alt Empordà, comunes a grans trets a la resta de les terres litorals 
del país, són les pròpies del clima mediterrani. És un tipus climàtic, el 
mediterrani, de transició entre els climes subtropicals secs i calorosos i els 
climes més frescos i humits propis de la zona temperada. El clima es 
caracteritza principalment per la presència d’un període àrid a l’estiu, per uns 
hiverns curts i poc freds i per la marcada irregularitat de les precipitacions. 
 
Malgrat aquests trets característics, el clima mediterrani presenta matisos 
diferents entre unes contrades i les altres, sobretot pel que fa al comportament 
de les temperatures i de les precipitacions al llarg de l’any. Així, el clima 
mediterrani de Figueres és sensiblement diferent del clima mediterrani que es 
dóna a Lleida, per exemple, on la quantitat de precipitació anual és inferior, 
mentre que els estius són més calorosos i els hiverns més freds. 
 
A grans trets, les condicions climàtiques que predominen a les terres baixes de 
l’Alt Empordà es caracteritzen per uns hiverns suaus, amb temperatures 
mitjanes mensuals sempre per sobre dels 5°C, per uns estius secs, amb un 
marcat període d’aridesa els mesos de juliol i agost, i per una precipitació total 
anual moderada que se situa de mitjana per sota dels 600 mm, característiques 
que classifiquen el clima de la plana de l’Alt Empordà dins el subtipus 
mediterrani marítim de tendència subàrida. 
 
No es pot considerar, però, que tota la comarca participi de les condicions 
descrites. La influència de l’orografia queda francament palesa en el 
comportament que tenen els diferents paràmetres climàtics a l’Alt Empordà. A 
grans trets, es pot subdividir la comarca en dues àrees clarament 
diferenciades: d’una banda, la plana i els relleus d’escassa altitud, amb unes 
característiques climàtiques típicament mediterrànies. Aquestes condicions 
canvien a mesura que ens apropem cap als sectors occidental i septentrional, 
en estreta relació amb l’increment d’altitud que es produeix en relleus com l’Alta 
Garrotxa, el massís de les Salines o l’Albera, on predomina un tipus de clima 
més fresc i humit, amb algunes característiques que el fan assimilable als 
climes temperats de tendència atlàntica. 
 
Temperatures.  

Les temperatures es mantenen moderadament baixes a l’hivern, 
augmenten gradualment a la primavera i arriben als punts màxims pel 
Juliol i l’Agost. Les temperatures estivals dominen durant quatre mesos 
(Juny, Juliol, Agost i Setembre). L’estiu és llarg a la comarca de l'Alt 
Empordà. 
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Precipitacions. 
La mitjana de  precipitació comarcal a l’àrea de Vilamacolum es troba 
entre els 550 i 600 mm a l’any. El nombre de dies amb pluja apreciable 
és aproximadament de 70 a 80 anualment. Generalment plou amb certa 
freqüència d’Octubre a Maig. Les màximes solen donar-se de Març a 
Maig i els mesos d’Octubre a Novembre. El mes més sec és gairebé 
sempre el Juliol, tot i que alguns anys hi ha un mínim secundari durant el 
mes de Gener. Les pluges a vegades venen acompanyades de 
tempesta. 

 
No existeixen dades meteorològiques ni climàtiques derivades d’una estació 
meteorològica específica del municipi de Vilamacolum, per la qual cosa s’ha 
hagut de recórrer a les existents de les estacions més properes, com és el cas 
de la situada a Castelló d’Empúries Tot seguit es mostra el diagrama 
ombrotèrmic corresponent a aquesta estació meteorològica l’any 2004. 

Figura 2.1.1. Diagrama obrotèrmic de Castelló d'Empúries l’any 2003. 
Font: Atles de l’Alt Empordà 

 
 
2.1.1.-Temperatures 
 
El comportament de les temperatures durant l’any es mostra a la taula següent. 
Totes les dades corresponen novament a l’estació més pròxima 
a Vilamacolum, que correspon, com ja s’ha dit, a la de Castelló d’Empúries. 
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Dades termomètriques de Vilamacolum (any 2003) 

 Estació de Castelló d’Empúries 

Mitjana anual (ºC) 15,3 

Mitjana anual de les mínimes (ºC)  9,0  

Mitjana anual de les màximes (ºC)  22,2  

Temperatura màxima absoluta anual (ºC)  38,1  

Temperatura mínima absoluta anual (ºC)  -5,5  

Mitjana de l’oscil·lació tèrmica (ºC)  13,2  

Mitjana de les màximes absolutes d'Agost (ºC)    

Mitjana de les màximes absolutes d'Agost (ºC)    

Mitjana de mínimes absolutes (desembre i Febrer) -ºC    
Taula 2.1.1. Dades termomètriques de l’observatori més propers a Vilamacolum.  
Font: METEOCAT. 
 
S’observa un comportament clarament característic del clima mediterrani, les 
temperatures són suaus. A l’hivern les mitjanes més baixes són d’uns 9 ºC i a 
l’estiu són al voltant dels 22 ºC. Això mostra que no hi ha molta diferència 
entre les dades de temperatures mitjanes de les mínimes i màximes 
comparades amb la mitjana anual. Això es propi d’un clima on no hi ha 
temperatures extremes de forma habitual. A la següent figura es mostra la 
distribució tèrmica del municipi de Vilamacolum dins del context comarcal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1.2. Distribució tèrmica del municipi de Vilamacolum.  
Font: Atles de l’Alt Empordà  

Vilamacolum 
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Tal i com es pot veure, el municipi es troba a la franja entre els 15 i els 16 ºC de 
mitjana anual, a la franja més propera a la costa, essent superada 
exclusivament per una franja més estreta i lligada a la costa situada més al 
nord, on la mitjana és superior als 16 ºC. 
 
 
2.1.2.- Precipitacions 
 
Tot seguit es mostren les dades de precipitació de l’estació de Castelló 
d'Empúries, la més pròxima al municipi de Vilamacolum per al període 2001-
2004.  
 
La següent figura mostra les precipitacions acumulades anuals a l’estació 
meteorològica més pròximes al municipi al període esmentat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.1.3. Precipitacions anuals a l’observatori més proper a Vilamacolum al període 2001-2004. 
Font: METEOCAT 
 
 
Aquí s’observa que, per al període esmentat, la franja de precipitacions es mou 
entre els 500 i els 700 mm. Tanmateix, al diagrama pluviomètric comarcal es 
mostra com la mitjana anual a la zona és lleugerament més baixa. 
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Figura 2.1.4. Distribució pluviomètrica de Vilamacolum. 

 
 
2.1.3.- Humitat 
 
El concepte d’humitat relativa s’aplica a la humitat ambiental predominant i es 
determina per la corba que descriu la temperatura registrada en condicions de 
sequedat i la temperatura en condicions d’humitat. La importància d’aquest 
registre es reflexa en la seva aplicabilitat pràctica, com són les condicions de 
confort per a la població, la determinació de les necessitats hídriques als cultius 
i les reaccions fisicoquímiques en general, que produeixen un excés o una 
deficiència d’aigua a l’ambient. A tall d’exemple, quan hi ha precipitacions la 
humitat relativa ambiental és del 100%. 
 
Les dades d’humitat relativa corresponents a les estació meteorològica de 
Castelló d’Empúries corresponents a l’any 2004 es presenten a la següent 
taula. 
 

Nivells d’humitat relativa mitjana mensual a Vilamacolum l’any 2004 (en %) 

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

 65   81   72   68   65   70   65   68   71   75   79   74  

Taula 2.1.2. Humitat relativa registrada l’any 2004 a les estacions de Castelló d’Empúries. 
Font: METEOCAT. 
 
Les dades mostren que la humitat és distribueix de manera força constant al 
llarg de l’any, oscil3lant entre el 65% de mínima i el 81% de màxima. Hi ha una 
màxima a la tardor i a l’hivern coincidint amb una màxima de pluges. 

Vilamacolum 
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2.1.4.- Vents 
 
Les referències més properes sobre els règims de vent es troben a l’estació 
meteorològica de St. Pere Pescador. Seran, per tant, les dades procedents 
d’aquesta estació les que es consideraran les pròpies de Vilamacolum. 
 
Velocitat del vent 
 
La següent taula mostra les dades de la velocitat (en m/s) i direcció (en %) 
dominants del vent l’any 2003 a St. Pere Pescador. 
 

 Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

Velocitat 
del vent  2,1   2,0   1,4   2,0   1,6   1,4   1,3   1,0   1,3   1,5   0,9   1,7  

Direcció 
del vent NW NW W NW NW SE SE E NW NW W NW 

Taula 2.1.3. Vents enregistrats a l’estació de St. Pere Pescador l’any 2003 
Font: METEOCAT. 
 
Com s’observa a la taula, els vents que bufen més freqüentment, a part de les 
brises, són la tramuntana (NW) i el garbí (SE). Això és visualitza més fàcilment 
a la següent figura que mostra la rosa dels vents. 

 
Figura 2.1.5. Rosa dels vents a St. Pere Pescador. 
Font: METEOCAT. 

 
Aquesta distribució de vents fet, juntament amb la seva localització a la plana, 
permet gaudir a Vilamacolum d’una bona circulació dels vents.  
 
És per això que no existeixen fenòmens d’inversió tèrmica, a més de la facilitat 
de dispersió de possibles contaminants. Tampoc són comuns els episodis de 
boira.   
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2.2.- GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 
 
2.2.1.- Geologia 
 
2.2.1.1.- Introducció 
 
L’Alt Empordà està situat, en bona part, en una depressió tectònica reblerta de 
sediments plioquaternaris que s’enfonsa progressivament de l’oest cap a l’est 
com a conseqüència d’importants falles graonades de direcció NW-SE que 
determinen un conjunt de blocs, el més elevat dels quals és: al NW el 
Bassegoda (1 370 m). Des de les Salines (1 330 m), cap a l’est es va 
descendint fins al mar, i al nord limita amb l’extrem oriental del Pirineu axial, 
que d’oest a est també va descendint d’alçària fins a la serra de la Balmeta 
(600 m) i el puig de Cervera (200 m) vora el cap del mateix nom la muntanya 
Negra (400 m) i el cap de Creus en l’extrem més oriental. Els materials que 
constitueixen aquests relleus són roques metamòrfiques del paleozoic, amb 
predomini d’esquistos, gneis i roques ígnies: granitoides travessats per 
intrusions filonianes.  
 
Al sud l’Alt Empordà està limitat pels relleus suaus del Terraprim de l’Empordà, 
format per materials paleògens, el corredor quaternari d’Albons i el massís 
mesozoic del Montgrí. A l’oest de la comarca trobem els mateixos materials del 
Terraprim, el riu Fluvià i principalment les Garrotxes d’Empordà, que 
constitueixen un relleu abrupte, com a conseqüència de la naturalesa i la 
disposició estructural dels materials mesozoics i cenozoics que representen 
l’extrem oriental del Prepirineu. A l’est, la plana, formada per materials fluvials i 
d’aiguamolls costaners, s’endinsa al mar. 
 
L’Empordà és, doncs, una plana d’enfonsament limitada al nord per les serres 
pirinenques de l’Albera i de Rodes, al sud per les Gavarres, a l’oest pels relleus 
orientals de la Garrotxa i a l’est fins a l’actual posició i que divideix la plana en 
l’Alt Empordà i el Baix Empordà. Des de les platges sorrenques i els aiguamolls 
litorals, la plana ascendeix cap a l’interior, suaument, fins a la cota dels 200 m 
aproximadament, on queda interrompuda pels relleus pirinencs, les Gavarres i 
les muntanyes de la Garrotxa. La formació d’aquesta fosa tectònica subsident 
és a causa d’una tectònica de distensió neògena que va afectar el litoral 
mediterrani català i que va portar a la formació de les depressions del Rosselló, 
la Selva, Vallès-Penedès, Valls-Reus i Baix Ebre, com també el sistema de 
foses neògenes europees i l’obertura de la conca catalanobalear. 
 
El règim distensiu va començar a l’oligocè i continua fins a l’actualitat, i va anar 
acompanyat de manifestacions volcàniques de les que en resten testimonis a: 
Palau-saverdera, Pau, Llers, Pedret, Baseia, Arenys, Vilacolum i Cadaqués. La 
diferenciació entre Alt i Baix Empordà no és tan sols geogràfica, sinó també 
geològica. La fase de distensió neògena va portar a la diferenciació clara de 
l’Empordà en dues cubetes sedimentàries; l’una, cubeta de Riumors, on 
apareixen materials del miocè i del pliocè recoberts en gran part per materials 
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del quaternari; l’altra, la cubeta de Fellines (Baix Empordà), on afloren materials 
del miocè però no del pliocè. Per sota dels materials neògens es troben roques 
del paleogen d’una potència aproximada de 2 000 m, al damunt del substrat 
paleozoic que aflora a les Gavarres. 
 
Morfològicament, la conca de l’Alt Empordà es troba limitada al nord per les 
serres de l’Alberaroc de Fraussa-Rodes, al sud pel del Montgrí, a l’oest per 
l’alta Garrotxa i a l’est pel Mediterrani. La conca presenta l’orientació NW-SE.  
 
Els estudis geofísics han demostrat que la conca està compartimentada segons 
falles, en blocs. Aquestes falles han escalonat el substrat i fan que la potència 
del rebliment sedimentari neogen sigui força variable. S’ha determinat 
l’existència d’un solc de direcció NW-SE que presenta un depocentre –zona on 
hi ha la màxima deposició de sediments– que es troba en la vertical 
d’Empuriabrava; el gruix de sediments neògens acumulats en el depocentre pot 
assolir un gruix màxim de 3.000 metres. Aquestes falles tenen la direcció NW-
SE. Destaquen les falles d’Albanyà, la Jonquera-Figueres i Garriguella-Roses. 
Els materials de rebliment de la conca corresponen als períodes miocè i pliocè, 
marins i continentals. 
 
El miocè que aflora és de fàcies continental i es presenta preferentment a l’oest 
de la falla de Figueres-la Jonquera. A l’est d’aquesta falla aflora el pliocè, de 
caràcter progradant, en fàcies costaneres de badia, de delta i ventalls 
costaners i també en fàcies continentals al·luvials.  
 
El miocè en aquesta banda de la falla és escadusser, tot i que ha estat 
reconegut en profunditat mitjançant el sondeig d’investigació de l’escorça 
terrestre GEOT-1. 
 
 
2.2.2.- Geomorfologia i litologia. 
 
Primerament, cal fer esment que a la zona de Vilamacolum no existeix cap 
àrea que hagi estat catalogada dins de l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic 
de Catalunya. 
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Per altra banda, l’estructura geomorfològica i litològica del municipi és la que es 
detalla a la següent figura. 

Figura 2.1.6. Distribució geomorfològica i litològica a Vilamacolum. 
Font: Elaboració pròpia. 
 
1) Sorres i graves. Dipòsits de canals distributaris dels deltes antics; plana 
deltaica. Edat: S'atribueix a l'Holocè superior. 
- Litologia predominant: sorres 
- Altra litologia present (1): graves 
Era: CENOZOIC 
Període: QUATERNARI 
Època: HOLOCÈ SUPERIOR 
 
2) Llims. Constitueixen una orla que rodeja els antics deltes. Dipòsits de plana 
deltaica. Edat: S'atribueix a l'holocè superior. 
- Litologia predominant: llims 
Era: CENOZOIC 
Període: QUATERNARI 
Època: HOLOCÈ SUPERIOR 
 
3) Argiles, calcàries, sorres i matèria orgànica. Ambient sedimentari palustre. A 
la plana al.luvial del Ter la seva potència aproximades de 10 metres, encara 
que en sondeigs s'han estimat 33 metres de potència. Edat: Plistocè. 
- Litologia predominant: argiles 
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- Altra litologia present (1): calcàries 
- Altra litologia present (2): sorres 
- Altra litologia present (3): matèria orgànica 
Era: CENOZOIC 
Període: QUATERNARI 
Època: PLISTOCÈ 
 
4) Graves, sorres, llims i argiles.Terrassa fluvial del riu Fluvià i afluents, amb 
petites extensions situades a + 2 o 3 metres. Observades al Fluvià i al Llerca, la 
composició litològica és molt variable, amb predomini de graves i arenes, 
recobertes per llims, amb un gruix total d'uns 3 metres. Edat Holocè. 
- Litologia predominant: graves 
- Altra litologia present (1): còdols 
- Altra litologia present (2): sorres 
- Altra litologia present (3): argiles 
Era: CENOZOIC 
Període: QUATERNARI 
Època: HOLOCÈ 
 
5) Sorres, graves i conglomerats i argiles amb fauna marina. Es reconeixen 
diferents subunitats segons el predomini de les sorres i les graves, essent el 
pas d'una a l'altra de tipus transicional. En general, la unitat és granodecreixent 
presentant les subunitats de major granulometria als trams superiors de la 
sèrie. La disposició dels materials varia des de cossos massius a sets 
d'estratificació encreuada d'ordre mètric. Són freqüents les estructures 
sedimentàries d'escala menor que mostren paleocorrents molt variables. La 
composició dels còdols és predominantment de quars i de calcàries, per bé que 
localment s'endevina la procedència local dels clastes (grans de 
traquiandesites als vols de Vilacolum). El contingut en fauna marina és variable 
essent ocasionalment abundant formant petits nivells de calcàries 
lumaquèl·liques. Ambient sedimentari de "fan delta" i fàcies de "nearshore". 
Edat: Zanclià. 
- Litologia predominant: gresos 
- Altra litologia present (1): conglomerats 
Era: CENOZOIC 
Període: NEOGEN 
Època: PLIOCÈ INFERIOR 

 
Quant a la geomorfologia i els assentaments humans, cal fer esment que el 
terme municipal, a causa de la seva morfologia planera, es caracteritza per un 
virtualment nul gradient de pendents. El pendent més elevat existent és del 8%. 
 
Tenint en compte que el planejament directriu vigent a Catalunya és el Pla 
Territorial General de Catalunya (PTGC), cal recordar que aquest document 
considera susceptibles d’ésser  urbanitzables els terrenys amb un pendent 
inferior al 20%, sempre i quan no hi hagi cap planejament específic que ho 
prohibeixi expressament (com pot ser la protecció específica per PEIN, per 
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exemple). Des d’aquesta perspectiva, la totalitat del municipi seria apta per a la 
urbanització. 
 
 
2.3.- SÒLS 
 
En general, els sòls de l’Alt Empordà presenten una textura sorrenca llimosa, 
especialment a les parts més altes de la comarca i també a gran part de la 
plana a causa, principalment, de la composició del material parental. En molts 
llocs dels terraprims i de la plana, on la fracció argilosa és més abundant, 
producte d’una meteorització més intensa sobre el material parental, els sòls 
presenten una classe textural generalment sorrenca llimosa franca. En canvi, a 
les zones d’aiguamolls i a les closes la textura és generalment argilosa per 
l’acumulació de sediments fins procedents de l’entorn. 
 
La profunditat varia de 40 a 110 cm en funció de les diferents situacions. La 
coberta vegetal i l’erosió són els dos factors principals que incideixen sobre 
aquesta propietat. La variabilitat del pH dels sòls de l’Empordà se situa entre 
4,5 i 6 i és, per tant, molt elevada a causa sobretot, i en ordre d’importància, de 
la composició de la roca mare, la cobertura vegetal i l’ús del sòl.  
 
D’altra banda, a les zones d’aiguamolls, que presenten una alternança 
d’èpoques de sequera i d’inundació, es donen processos d’acumulacions de 
sals que provoquen un augment substancial del pH fins a valors de 8 o 8,5, 
amb el consegüent increment dels valors de conductivitat elèctrica fins a 4 
dS/m i més, com és el cas de l’estany de Palau. De la mateixa manera, els 
camps cultivats propers, i especialment les closes, presenten la mateixa 
tendència, encara que minvada per l’ús del sòl, que millora les característiques 
de drenatge. 
 
Des d’un punt de vista de la gènesi dels sòls dins la comarca de l’Alt Empordà, 
es poden esmentar els grans tipus de sòls següents: els entisòls, els inceptisòls 
i els mol·lisòls, que només apareixen als prats de les carenes de la serra de 
l’Albera. 
 
Els entisòls són sòls molt poc edafitzats amb un endopedió de diagnòstic quasi 
inexistent on el contacte amb la roca mare és gairebé superficial. Els inceptisòls 
són, generalment, sòls poc evolucionats, amb horitzons superficials d’alteració i 
acumulació de matèria orgànica parcialment humificada i acumulacions de 
carbonats (epipedions mòl·lics) o de sílice (epipedions úmbrics). 
 
A les zones de la plana la tipologia dels sòls es manté invariable en la majoria 
dels casos. Predominen els entisòls en tota la plana en funció de les 
característiques del material parental, les condicions de pH i les escasses 
aportacions de matèria orgànica humificada. Això permet identificar aquests 
sòls com a poc evolucionats, generalment afectats per processos erosius que 
contribueixen a la decapitació difusa dels horitzons superficials immadurs. La 
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vegetació típica de les zones de matolls i alzina surera no facilita la formació 
d’horitzons de diagnòstic definit.  
 
Paral·lelament, les franges de material col·luvial als peus dels terraprims o 
al·luvial dels terrenys del quaternari, que corresponen generalment a sòls 
cultivats o abandonats en època recent, presenten les mateixes 
característiques, encara que la profunditat és més elevada i el continu 
rejoveniment per les pràctiques de conreu ha permès la formació d’un horitzó 
mineral superficial difús, amb incorporació de matèria orgànica humificada com 
a resultat de les aportacions externes. Aquests entisòls podrien correspondre a 
uns xerofluvents o udifluvents. 
 
Els aiguamolls i les closes presenten unes característiques edàfiques totalment 
diferents. En aquestes àrees, la periodicitat d’èpoques de saturació o 
submersió (generalment a l’hivern o en estacions particularment plujoses) i 
d’èpoques de sequera ha determinat una conformació molt peculiar del perfil 
del sòl. Els sòls presenten generalment una textura argilosa o llimosa argilosa i 
un pH que varia entre 7,8 a les closes i 8,5 als aiguamolls.  
 
Els epipedions són generalment mòl·lics, rics en humus i amb una saturació del 
complex de canvi molt elevada i pròxima al 100% a causa de l’alt contingut de 
calci i magnesi. El sodi de canvi és també molt elevat i això provoca un 
augment generalitzat de l’ESP (percentatge de sodi de canvi) que no arriba, 
però, a ser prejudicial a causa de l’efecte esmorteïdor del calci. La conductivitat 
elèctrica d’aquests sòls és molt elevada, >4 dS/m, i confirma la presència de 
grans quantitats de sals solubles, sobretot guix (Ca SO) i minoritàriament 
tenardita (Na2SO4).  
 
Genèticament, aquests processos han contribuït a la formació de sòls amb 
característiques gleiques o pseudogleiques (gleïsòls), que presenten una alta 
capacitat de retenció hídrica i, per tant, hidromorfia, la qual afecta gairebé tot el 
perfil i sovint pot provocar la reducció del ferro i la parcial mobilització d’aquest 
element.  
 
D’altra banda, l’elevat contingut de sals i la presència d’un epipedió mòl·lic pot 
portar a parlar de sòls salins o salsodimorfs (sòls caracteritzats per la presència 
de sodi soluble o de canvi sense alteració de l’estructura o, més difícilment, 
solontxacs, semblants als sòls salinosòdics típics de les planes i aiguamolls de 
l’interior d’algun país de l’Europa de l’est), encara que aquí representarien un 
fenomen molt esporàdic i probablement estacional.  
 
Els sòls de les closes serien més fàcilment gleïsòls, amb característiques i un 
contingut salí variable en funció del règim hídric i dels períodes de sequera. 
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Font: Atles de l’Alt Empordà. 

 
En el cas específic dels sòls edàfics a Vilamacolum, no es disposa d’informació 
detallada circumscrita al municipi. Tanmateix, actualment el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) està portant a terme una sèrie de 
campanyes de cartografiat del país amb la intenció de proporcionar una base 
general d’informació edàfica detallada. Segons informació proporcionada pel 
mateix DARP, Vilamacolum serà cartografiat a final de l’any 2006. 
 
 
2.4.- HIDROLOGIA I HIDROGEOLOGIA 
 
2.4.1.- Hidrologia 
 
La hidrologia de Vilamacolum va donada a nivell superficial per diversos recs 
i rieres i a nivell subterrani per l‘aqüífer fluvio-deltaic del Fluvià-Muga. 
 
 
2.4.1.1.- Hidrologia Superficial 
 
A Vilamacolum no hi ha cap curs fluvial permanent que passi pel municipi. La 
totalitat dels cursos hídrics superficials existents (recs normalment secs) es 
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direccionen cap al rec Sirvent, situat al Nord del municipi, o bé cap a l’est.  Així, 
el municipi  pertany a la conca del Rec Sirvent.  
 
Tot i no haver cursos fluvials permanents, destaquen els següents recs: 
 

1.- Rec Corredor: Circula dins del municipi al llarg d’aproximadament 
uns 3 km des del sud cap al nord. Una part del seu curs marca el límit 
municipal amb el municipi de Torroella de Fluvià al sud. Finalment es 
connecta amb el Rec Sirvent situat al Nord. 
2.- Rec Sirvent : Circula al llindar mateix del municipi al llarg 
d’aproximadament un 900 m amb el límit municipi amb Riumors. La seva 
direcció és d’oest a est. 

 
En aquest sentit, cal esmentar que l’Agència Catalana de l’Aigua no disposa de 
cap punt de control de qualitat de les aigües superficials dins del terme 
municipal, ja que només es troben a cursos amb flux permanent d’aigua. 
 
 
2.4.1.2.- Hidrologia Subterrània 
 
A Vilamacolum només existeixen 1 aqüífer present al subsòl, com és el del 
delta dels rius Fluvià i Muga, que és compartit juntament amb els municipis 
de St. Pere Pescador,  Riumors, Torroella de Fluvià o Castelló d’Empúries, 
entre d’altres. La seva extensió aproximada total és d’uns 238 km2. 
 
Destaca en aquest sentit el fet que és un aqüífer protegit. El concepte d’aqüífer 
protegit implica que tots els titulars d’aprofitament d’aigües estan obligats a 
constituïr-se en comunitats d’usuaris i que l’Agència Catalana de l’Aigua 
examina tot projecte d’aprofitament i es troba regulat a la normativa del Decret 
328/1988, d'11 d'octubre. 
 
La següent figura mostra de forma esquemàtica (color blau) l’extensió de 
l’aqüífer del delta del Fluvià i la Muga. 
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Figura 2.1.8. Aqüífers protegits a Vilamacolum.  
Font: Dept. de Medi Ambient i Habitatge. 
 
Aquest aqüífer és porós no consolidat i procedents de dipòsits al·luvials i planes 
costaneres actuals. El seu perímetre és de 89,4 km i, tal i com es detalla a 
l’Annex 2 del decret esmentat anteriorment, la seva delimitació concreta ve 
donada de la següent manera: 
 
Traçat que segueix:   
Cruïlla del límit municipal meridional de l'Escala amb el mar (rodalia de Cala 
Montgó). Continuant  pel  dit  límit  municipal fins a trobar el límit municipal 
entre l'Escala i Viladamat. Continuant pel límit meridional del terme municipal  
de Viladamat fins a trobar la carretera local de Verges a Viladamat. Continuant 
per  la  dita  carretera local fins a la cruïlla  amb  la  carretera local de l'Escala a 
Viladamat i Camallera. Continuant per la dita carretera local fins a la seva 
cruïlla amb el límit municipal de Ventalló amb Vilopriu (rodalia del quilòmetre 
9,5 de la dita carretera). Continuant pel dit límit municipal entre Ventalló i 
Vilopriu  cap  al  nord fins a trobar el límit municipal de Sant Miquel de Fluvià.  
 
Continuant pel dit límit municipal de Sant Miquel de Fluvià cap a l'oest fins a 
creuar la línia de ferrocarril Renfe Barcelona-Figueres. Continuant per la dita 
línia fèrria fins a creuar la carretera local Garriguella-Vilajuïga-Palau-saverdera-  
Roses. Continuant per la dita carretera local fins a Roses, inclosa la seva  
prolongació fins a la platja de Santa Margarida, de Roses (rodalia del  
quilòmetre 44 de la carretera comarcal 260 Roses-Figueres). 
 

Vilamacolum 

Mar Mediterrani 
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Des d'aquest punt fins a l'inici d'aquesta delimitació segons la línia de costa. Els 
noms i els números de  les  carreteres  esmentades, accidents topogràfics,  
urbanístics, etc., són els que es reflecteixen en el mapa nacional a escala  
1/50.000, sèrie L, fulls 258 (39-11) Figueres i 296-297 (39-12; 40-12)  Torroella  
de  Montgrí. 
 
La totalitat dels termes municipals inclosos totalment en aquesta delimitació 
són: 
 
L'Escala, Armentera, Sant Pere Pescador, Castelló d'Empúries, Vila-sacra,  
Fortià, Riumors, Vilamacolum i Torroella de Fluvià.  
 
Els termes municipals inclosos parcialment en aquesta delimitació són: 
 
Viladamat, Ventalló, Sant Miquel de Fluvià, Palau de Santa Eulàlia, Vilamalla,  
El Far d'Empordà, Figueres, Peralada, Marçà, Vilajuïga, Pau, Palau-saverdera i  
Roses. 
 



      
 

Diputació de Girona 

PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DE VILAMACOLUM 
 

 25 

 

3.- ASPECTES DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
 
3.1.- ANÀLISI DEL TERRITORI 
 
3.1.1.- Evolució dels usos del sòl  
 
L’evolució dels usos del sòl a Vilamacolum es mostra a la pàgina següent a la 
figura 3.1.1., corresponent al decenni 1992-2002. Allà es mostra que hi ha 
hagut canvis significatius en la fisonomia municipal a nivell d’usos del sòl. Els 
més destacables són: 
 

• Manteniment de la superfície urbanitzada: Aquesta superfície es manté 
pràcticament invariable durant el període esmentat, constatant-se una 
lleugera disminució d’un petit nucli aïllat al nord del municipi com a canvi 
més significatiu. El nucli urbà històric s’ha mantingut invariable. 

 

• Increment de la superfície ocupada per conreus herbacis de regadiu: 
Aquest augment ha estat en detriment de la superfície dedicada a altres 
cultius i usos. Així, es constata que a l’any 2002 hi ha una continuïtat 
molt més compacta en aquest ús del sòl que a l’any 1992, on aquesta 
superfície es trobava imbricada amb fragments herbacis de secà, més 
presents. 

 
• Disminució de la superfície dedicada a conreus herbacis de secà: Com 

s’ha esmentat, aquest ús ha patit una important regressió durant la 
dècada detallada, concentrant-se de forma majoritària al quart nord-
oriental del municipi i desapareixent d’altres punts totalment o parcial. 

 
• Increments menors d’altres usos: Aquest fet es concentra especialment 

en l’augment de la superfície destinada a fruiters de regadiu. Destaca de 
forma especial la franja apareguda en contacte amb el nucli urbà a la 
seva banda oriental el 2002. 

 
• Desaparició o substitució d’usos menors: També es mostra l’aparició al 

nord del terme municipal de dos usos inexistents l’any 1992, però amb 
presència 10 anys després, com són els boscos d’aciculifolis i de 
caducifolis. 

 
Tots aquests canvis no han fet variar, però, l’important caràcter rural i agrícola 
del municipi. El fet de no haver substituït la principal activitat dels habitants, 
l’explotació primària, ha permès aquest fet. 



      
 

Diputació de Girona 

PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DE VILAMACOLUM 
 

 26 

Vilamacolum 1992. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilamacolum 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 3.1.1: Evolució dels usos del sòl al municipi de Vilamacolum (1992-2002) 
Font: Elaboració pròpia. 
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La llegenda per a la figura anterior és la següent: 

 

 

De fet, si hi ha un adjectiu que defineix el municipi atenent a l’ús del sòl que en 

fa és el de rural. Per poder analitzar amb més detall l’evolució en l’ús del sòl a 

Vilamacolum, cal abans incloure algunes definicions. 

 
SAU: Superfície Agrària Utilitzada. 
És el conjunt de la superfície de les terres llaurades i de les terres per a 
pastures permanents. Les terres llaurades inclouen els conreus herbacis, els 
guarets, les hortes familiars i les terres dedicades a conreus llenyosos. 
 
Terres Llaurades. 
Són les terres que reben assistència cultural sigui quin sigui el seu aprofitament 
i la data en què s'hagi realitzat dins de l'any agrícola. Aquesta assistència 
cultural és la que s'efectua amb aixada, arada, rascle, conreadora, 
escarificadora o extirpadora. No entren dins d'aquesta categoria les tasques 
d'estendre adob, passar rodet, tallar, birbar a mà o resembrar, practicades a  
les  prades permanents. Es consideren els següents tipus de conreus a les 
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terres llaurades: conreus herbacis, conreus llenyosos, conreus associats i 
conreus  successius. 
 
Tot seguit, a la següent taula es mostra l’evolució de la superfície municipal 
destinada a SAU i terreny forestal durant els darrers anys.  
 

Evolució en l’ús del sòl agrícola a Vilamacolum (1982-1999) 

 SAU   

 Terres llaurades  
(en Ha) 

Pastures permanents  
(en Ha) 

Terreny forestal  
(en Ha) 

1999 664 15 21 

1989 536 9 0 

1982 550 0 0 

Taula 3.1.1. Evolució de les superfícies agrícoles a Vilamacolum (1982-1999). 
Font: DARP 
 
Aquesta dades mostren clarament que hi ha hagut un increment molt important 
de SAU al municipi durant el període referència, concretament es va passar de 
les 550 Ha destinades exclusivament a terres llaurades l’any 1982 a un total de 
700 l’any 1999. L’increment és del 27% de forma global. A més, hi ha una 
major diversificació en l’ús, incloent-hi pastures i terreny forestal, tot i que en 
conjunt no suposen més d’un 5,4% del total de sòl agrícola l’any 1999. 
 
Si es mira la distribució de la SAU exclusivament (excloent, per tant, els 
terrenys forestals) durant el mateix període, es mostra l’evolució en l’ús de 
conreus de regadiu i de secà. 
 

Evolució en la SAU Vilamacolum (1982-1999) 

 Secà (en Ha) Regadiu (en Ha) Total (en Ha) 

1999 364 315 679 

1989 230 315 545 

1982 302 248 550 

Taula 3.1.2. Evolució de les superfícies agrícoles a Vilamacolum (1982-1999). 
Font: DARP 
 
Aquestes xifres indiquen que la superfície dedicada a cultius de secà va patir 
una primera davallada durant el període 1982-1989, però que una dècada 
després es va incrementar un altre cop de forma molt significativa fins a 
superar el nivell de 1982. Per altra banda, la superfície destinada a regadiu es 
va incrementar durant el període 1982-1989, però es va estancar i va romandre 
invariable posteriorment. Així, l’any 1989 la superfície dedicada a regadiu 
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superava a la dedicada a secà, però va tornar a ser inferior al cens de 1999. 
aquesta evolució es mostra de forma visual a l figura següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.1.2. Distribucions de superfície de secà i regadiu l’any a Vilamacolum (1982-1999) 
Font: IDESCAT i elaboració pròpia. 
 

3.1.1.1.- Cobertures de sòls 
 
El Pla General de Política Forestal divideix Catalunya en 8 regions forestals. El 
municipi de Vilamacolum es troba dins de la Regió Forestal 3, que inclou les 
comarques de l’Alt i el Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l’Estany i la Selva.  
 
La superfície forestal de la Regió Forestal 3 és de 248.121 ha, de les 
quals 204.891 corresponen a boscos. Aquestes dades de superfícies 
corresponen a l'any 1993 i provenen del Mapa de Cobertes del Sòl de 
Catalunya. Els boscos suposaven l'any 1993 el 82,58 % de la superfície 
total. 
Aquesta valors haurien de ser corregits perquè aquesta regió ha patit diversos 
grans incendis forestals des de l'any esmentat, concretament als anys 1994 i 
2000. Així, des de l'estiu de 1993 fins a finals de l’any 2000 es van cremar un 
total de 8.395 ha de bosc i 14.822 ha de superfície forestal.  

Distribució de la SAU a Vilamacolum (1989-1999)
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A la Regió Forestal 3 els boscos són la coberta majoritària, malgrat que es 
presenta una important variabilitat depenent de les comarques. Així: 

� Els conreus són la segona coberta per ordre d'abundància, 
representen prop del 31 % de la regió (48 % a la comarca).  

� La proporció de matollars és baixa en general a la regió, però 
especialment alta a l’Alt Empordà a causa de la reincidència dels 
incendis forestals. 

 
Des d’aquesta perspectiva, les cobertes del sòl existents a la comarca de l'Alt 
Empordà s’especifiquen tot seguit: 
 

Bosc Improductiu 
Municipi 

dens clar 
Matollars Prats Altres 

natural artificial 
Con-
reus 

Total 
(ha) 

Agullana 72,97 0,09 3,78 1,06 0 0,11 1,66 20,33 2.739 

Albanyà 89,92 0,18 3,46 1,37 0 2,05 0,59 2,43 9.334 

l'Armentera 5,77 0 0,20 0,59 0 0,45 5,80 87,18 567 

Avinyonet de Puigventós 13,69 0,71 15,03 13,85 0,57 0,12 4,20 51,84 1.236 

Bàscara 29,21 0,06 3,40 2,38 0 0,91 5,65 58,39 1.728 

Biure 24,89 1,05 37,15 4,21 0 0,49 3,55 28,66 997 

Boadella d'Empordà 47,14 0,23 22,77 1,48 0 1,21 1,36 25,80 1.073 

Borrassà 17,13 0 2,37 0 0 0 5,49 75,01 936 

Cabanes 4,53 0 2,14 2,13 0 0,23 2,64 88,32 1.501 

Cabanelles 75,01 0,07 3,76 0,31 0 0,34 0,84 19,66 4.493 

Cadaqués 6,23 0,06 78,29 0 0 5,73 5,68 4,01 2.573 

Cantallops 23,08 0,67 40,24 1,70 0,28 2,68 1,64 29,70 1.963 

Capmany 44,21 0,78 15,25 1,19 0 0,02 1,95 36,61 2.658 

Castelló d'Empúries 3,86 0,01 1,22 2,01 15,16 5,25 14,50 57,98 4.184 

Cistella 63,47 0,37 9,37 0,63 0 0,04 0,79 25,33 2.556 

Colera 3,90 1,50 85,10 2,13 0 2,14 1,84 3,38 2.395 

Darnius 73,01 0,17 7,10 0,57 0 7,04 1,01 11,10 3.479 

l'Escala 14,65 0,12 10,88 1,29 0 1,49 28,20 43,37 1.641 

Espolla 39,47 3,47 34,92 1,63 0 3,91 1,01 15,58 4.309 

el Far d'Empordà 3,40 0 2,18 1,28 0 0,38 6,34 86,43 908 

Figueres 4,48 0 4,04 11,01 0 0,05 26,52 53,90 1.887 

Fortià 1,92 0 2,20 0,14 0 0 4,22 91,52 1.079 

Garrigàs 24,76 0,09 2,22 0,74 0 0,90 2,92 68,37 1.949 

Garriguella 12,04 2,40 29,42 1,36 0 0,01 2,46 52,31 2.097 

la Jonquera 69,57 0,37 16,13 1,92 0,27 2,68 3,08 5,98 5.690 

Lladó 52,14 0,19 2,98 0,13 0 0 2,84 41,71 1.359 

Llançà 12,19 2,00 63,50 4,47 0 1,05 7,94 8,84 2.801 

Llers 20,26 0,52 15,58 12,61 0 0,01 4,17 46,84 2.121 

Maçanet de Cabrenys 86,68 0,01 4,68 1,70 0 1,43 1,21 4,29 6.746 

Masarac 19,67 0,32 17,07 1,34 0,02 0,05 2,04 59,49 1.246 

Mollet de Peralada 11,56 1,40 11,41 0,72 0 0,60 2,00 72,30 334 
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Bosc Improductiu 
Municipi 

dens clar 
Matollars Prats Altres 

natural artificial 
Con-
reus 

Total 
(ha) 

Navata 30,42 0 0,79 0,95 0 0,37 2,97 64,50 2.316 

Ordis 21,25 0 0,60 0 0 0 2,15 76,00 849 

Palau de Santa Eulàlia 28,35 0,15 1,06 0,31 0 1,04 2,99 66,10 862 

Palau-saverdera 4,88 0 29,34 0,76 6,31 3,30 4,68 50,74 1.619 

Pau 3,71 0 20,60 1,39 2,81 2,38 3,79 65,32 1.044 

Pedret i Marzà 4,13 0,16 4,56 1,45 0,05 0 3,06 86,60 851 

Peralada 7,51 0,01 4,67 1,76 2,38 0,36 4,55 78,76 4.681 

Pont de Molins 13,05 0,25 25,37 2,55 0 0,31 4,06 54,41 853 

Pontós 38,58 0,02 1,25 0,33 0 0,53 2,39 56,90 1.354 

el Port de la Selva 15,29 0,19 68,48 1,71 0 6,50 3,90 3,93 4.130 

Portbou 8,59 0,45 78,20 3,74 0 2,60 6,10 0,33 930 

Rabós 8,96 4,44 64,58 1,58 0 3,30 0,54 16,60 4.506 

Riumors 2,53 0 1,28 0,03 1,65 0 3,09 91,42 646 

Roses 14,24 0,33 43,13 4,95 0,39 2,57 14,50 19,89 4.587 

Sant Climent Sescebes 16,82 1,24 42,45 3,29 0,48 1,16 2,90 31,67 2.446 

Sant Llorenç de la Muga 74,33 0,46 15,04 0,69 0 3,97 1,18 4,33 3.206 

Sant Miquel de Fluvià 21,70 0,03 5,52 0,54 0 0,83 10,35 61,04 362 

Sant Pere Pescador 5,86 0 2,83 2,96 2,72 5,66 9,64 70,34 1.780 

Santa Llogaia d'Àlguema 8,66 0 0,09 0,69 0 0 8,17 82,40 197 

Saus 36,19 0,17 2,46 1,15 0 0 4,03 56,00 1.163 

la Selva de Mar 20,15 0,26 67,22 0 0 2,53 2,14 7,70 708 

Ciurana 5,87 0 0,80 1,61 0 0,45 3,04 88,23 1.050 

Terrades 43,38 1,73 28,69 1,11 0 0,73 1,16 23,21 2.080 

Torroella de Fluvià 8,94 0 1,73 1,24 0 0,98 4,93 82,18 1.673 

la Vajol 83,86 0,08 1,24 0,31 0 0,01 1,83 12,67 466 

Ventalló 22,04 0,23 2,25 0,66 0 0,90 4,53 69,39 2.614 

Viladamat 28,64 0,58 3,41 0,16 0 0,01 4,61 62,60 1.190 

Vilafant 6,20 0 2,98 3,25 0 0 11,79 75,78 823 

Vilajuïga 10,17 0,85 48,57 0,67 0 1,32 5,16 33,26 1.316 

Vilamacolum 3,42 0 0,98 0,14 0 0 4,93 90,53 549 

Vilamalla 2,53 0 3,02 3,64 0 0 10,41 80,40 911 

Vilamaniscle 18,22 5,56 40,51 6,01 0 0 1,19 28,51 540 

Vilanant 35,11 1,59 14,97 2,21 0 0,01 0,72 45,38 1.214 

Vilaür 40,53 0 3,04 1,04 0 0,72 3,43 51,25 556 

Vila-sacra 2,47 0 0,27 1,75 1,48 0,47 6,18 87,38 619 

Alt Empordà 35,68 0,62 20,01 1,99 0,74 1,87 4,34 34,75 134.243 

Taula 2.1.4. Cobertes de sòl (en ha) per municipis a la comarca de L’Alt Empordà 
Font: CREAF.  
 
A partir d’aquests valors es mostra com el municipi de Vilamacolum és el 
cinquè municipi dins la comarca que té un menor percentatge de superfície de 
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bosc dens. Concretament, el 3,42% de la superfície total del municipi es troba 
ocupada per boscos densos; només els municipis de Vila-Sacra, Vilamalla, 
Riumors i Fortià presenten percentatges inferiors de superfície pròpia amb 
bosc dens. Aquest percentatge ocupat per sòls forestals de bosc dens al 
municipi es troba molt per sota de la mitjana de la comarca, que és del 36%. 
Quant a cobertura de bosc clar, no n’hi ha. 
 
Per altra banda, s’observa que el 90,5 % de la superfície del municipal es 
dedica a conreus. En aquest sentit s’ha d’esmentar que si es té en compte el 
conjunt de la comarca, Vilamacolum ocupa el segon lloc quant a superfície 
pròpia dedicada als conreus, deixant entreveure la molt alta incidència de 
sector primari en l‘activitat econòmica de la zona. Aquest percentatge de la 
superfície municipal ocupada per sòls de conreus es troba molt per sobre de la 
mitjana de la comarca, que és del 34,8%. 
 
A la figura 2.1.7 es mostra de forma global la cobertura de sòls al municipi. En 
ella s’observa com hi ha una la important presència de terrenys de cultiu 
esmentada anteriorment, mentre que la zona urbanitzada es caracteritzen per 
la seva concentració força compacta al mig del terme municipal. Els límits 
municipals estan marcats en vermell (vegeu llegenda més endavant). 

 

Figura 2.1.7. Mapa de cobertura del sòl deVilamacolum. 
Font: CREAF i Dept. de Medi Ambient i Habitatge 
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Tal i com mostra la imatge, són els conreus herbacis (excloent els arrossars) 
els que ocupen la major part de la superfície del municipi. També hi ha altres 
presències importants, tot i que de molt menor magnitud, corresponents als 
conreus llenyosos. La resta de cobertes tenen un caràcter molt minotitari. 
Quant al manteniment de les zones forestals, cal fer esment de la figura del Pla 
tècnic de gestió i millora forestal (PTGMF) com la eina clau per garantir la 
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gestió sostenible dels boscos. El PTGMF és un document d’ordenació forestal, 
aplicable als boscos privats, que permet programar la realització de treballs de 
gestió i millora forestal per un termini màxim de 15 anys. El PTGMF el proposa 
el propietari al Centre de la Propietat Forestal, el qual, vist l’informe tècnic dels 
serveis del CPF, pot aprovar-lo, retornar-lo amb observacions o denegar-ne 
l’aprovació (Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya).  
 
Per una altra banda, la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i 
administratives crea la figura del Pla simple de gestió forestal (PSGF) que ha 
de ser l’instrument d’ordenació que faciliti la gestió de finques forestals menors 
de 25 ha. Aquesta figura és important, ja que s’ha de tenir present que el 73% 
de les propietats forestals a Catalunya tenen una extensió menor de 10. 
Segons el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, no hi ha cap PTGMF 
ni PSGF aprovats al municipi de Vilamacolum. 
 
Quant a la cobertura agrària del sòl a Vilamacolum, es disposa del cens agrari 
actualitzat per part del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca. Les 
dades es mostren tot seguit. 
 

Superfície de cobertures vegetals agrícoles (en ha) l’any 2004  

 Secà Regadiu 

Terres de conreu  217   280  

Prats i pastures  22   0  

Superfície forestal  6   2  

Altres (erms, rieres, etc)  50   0  

Total  295   282  

Taula 2.1.5. Superfície de cobertures de conreus agrícoles a Vilamacolum l’any 2004  
Font: DARP (Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca) 
 
D’aquí s’observa com els cultius de secà i regadiu es troben pràcticament 
equilibrats quan a superfície dedicada. Destaca en especial la major proporció 
de terres de conreu dedicades tant a l’un com a l’altre. 
 
 
3.1.1.2.- Sòls urbanitzats. 
 
La superfície de sòl urbanitzat a Vilamacolum actualment es troba al voltant de 
les 41 ha, fet que suposa un 7,5% de la superfície municipal. La pràctica 
totalitat d’aquesta superfície urbanitzada es troba concentrada al nucli de la 
població, si bé hi ha una quantitat relativament significativa d’explotacions i 
masos dispersos pel terme municipal. Tanmateix, no suposen una fragmentació 
ni ocupació de sòl significativa. 
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A Vilamacolum no es troba una consolidació de diferents àrees urbanes que es 
puguin considerar com aïllades o singularitzables respecte d’un nucli històric. 
No hi ha, doncs, urbanitzacions, nuclis agregats ni altres elements urbanitzats 
que suposin una diferenciació específica per sí mateixos. 
 

 

3.1.2.- Aspectes territorials i planejament directriu 
 
L’existència de planejament general a Catalunya afecta les previsions de futur a 
nivell local. 
 
 

3.1.2.1.- Pla Territorial General de Catalunya. 
 
El  Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) és la figura de planejament 
directora de Catalunya i té com a premissa principal fixar un model 
d'organització de les administracions subordinades a la Generalitat de 
Catalunya. El PTGC va ser aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març (DOGC 
núm. 2032, de 3111 de març de 1995). 
 
Efectivament, el PTGC ha de ser entès l'instrument que defineixi els objectius  
d'equilibri territorial d'interès general per Catalunya així com, a la vegada, ha de 
ser el marc orientador de les accions que emprenguin els poders públics per 
crear les condicions adequades destinades a atreure l'activitat econòmica als 
espais territorials idonis. També té com a objectiu aconseguir que els  
ciutadans de Catalunya tinguin uns nivells de qualitat de vida semblants 
independentment de l'àmbit territorial on visquin. El PTGC ha de ser igualment 
l'instrument que defineixi els objectius per aconseguir el desenvolupament 
sostenible a Catalunya i la preservació del medi ambient. 
 
Malgrat això, s’identifiquen diverses mancances al PTGC, com ara: 
 

� No aporta cap nova idea sobre com hauria de ser la Catalunya del futur, 
sinó que es limita a recollir i formalitzar les tendències de creixement de 
les últimes dècades i no indica cap pauta a seguir per a l'equilibri real del 
territori. 

� El Pla no ha tingut en compte molts elements dels estudis del Club de 
Roma, de les NN.UU. o dels acords de la Cimera de la Terra, i ni tan sols 
s'ajusta a les directrius de la UE en què es planteja la necessitat 
ineludible de pensar en el futur sobre la base d'un desenvolupament 
sostenible. 

� El Pla aposta per continuar el creixement il·limitat per tal que Catalunya 
segueixi participant en la competència entre els països occidentals. Una 
rivalitat que els porta a consumir irresponsablement els recursos naturals 
i a malmetre el territori. 
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� El Pla no es planteja el futur de forma ecològicament sostenible, sense 
alternatives a les formes de producció i de consum i sense buscar noves 
relacions entre la societat i el medi natural. 

 
Al PTGC s’estableixen diferents àmbits d’aplicació dels Plans Territorials 
Parcials (segons s’estableix a la Llei 23/1983). El municipi de Vilamacolum es 
troba englobat dins de l’àmbit de les comarques gironines, que comprenen l’Alt 
Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el 
Ripollès i la Selva. 
 
El Pla Territorial Parcial (PTP) ha de quantificar, per a cada sistema de 
proposta, els  paràmetres urbanístics bàsics necessaris per donar acollida al 
creixement de població previst, entre els quals ha d’haver, com a mínim, el 
nombre d'habitatges, el sostre industrial i terciari i el sòl per a equipaments. 
Igualment, també han de definir l'esquema de cadascun dels sistemes de 
proposta a partir dels elements territorials següents: 
 

a) Els sòls destinats a acollir els diferents usos. 
b) Les infrastructures bàsiques de transport, de serveis, de 
telecomunicacions i mediambientals. 
c) Els equipaments de nivell comarcal i supracomarcal. 
d) Els espais objecte de protecció en funció de llur interès especial i de 
llur valor de situació. 

 
De forma més específica, el Pla Territorial, per a l’àmbit de les comarques de 
Girona, ha de fomentar les següents estratègies (art 4, Llei 1/95): 
 

a) Tendir al reequilibrament territorial global de Catalunya. 
b) Fomentar el desenvolupament sostenible del país. 
c) Respectar les terres d'ús agrícola o forestal d'especial interès, ja sigui 

per llur extensió, per llur ubicació o per llur fertilitat. 
d) Incentivar l'ús eficient dels recursos energètics i hidràulics. 
e) Salvaguardar els espais naturals d'especial interès. 
f) Afavorir el mínim impacte ambiental de les actuacions amb incidència 

territorial. 
 
A l’article 5 de la Llei 1/1995 d’aprovació del PTGC especifica que els diferents 
planejaments urbanístics municipals han de ser coherents amb les propostes 
del PTGC i els PTP. En absència dels PTP, la planificació urbanística ha de 
complir els requeriments bàsics establerts al PTGC i amb la normativa vigent 
(Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei d'Urbanisme). 
 
A l’actualitat només hi ha aprovat el Pla territorial de les Terres de l’Ebre, 
trobant-se molt avançats els PTP de les Comarques Centrals, Àmbit 
Metropolità, Plana de Lleida i Alt Pirineu i Aran. Pel que fa referència al Pla 
Territorial Parcial de l’àmbit de Girona, es troba encara en fase d’elaboració. 
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Això fa que el planejament urbanístic de Vilamacolum hagi de complir els 
criteris establerts al PTGC i els establerts a la Llei d’Urbanisme com a 
normativa de rang superior. 
 
De forma global, els criteris establerts al PTGC són els següents: 
 

� Completar la xarxa viària i millorar-ne la qualitat. Buscar l’increment 
qualitatiu i quantitatiu per optimitzar les connexions a l’interior de 
Catalunya. 

� Promoció de les xarxes ferroviàries, ja sigui d’alta velocitat com de tipus 
convencional, perquè els serveis de llarg recorregut, regionals i de 
rodalies en surtin beneficiats i augmenti la connexió de Catalunya a nivell 
interior, amb la península i amb la resta d’Europa. 

� Completar la xarxa d’equipaments comarcals i supracomarcals per 
augmentar la qualitat de vida dels ciutadans. 

� Completar la protecció dels anomenats sòls lliures: espais naturals, amb 
protecció especial; sòl amb funció ambiental, territorial o de seguretat, 
amb protecció funcional i sòls amb valor natural, que reben protecció 
preventiva. 

 
Tots aquests criteris han de ser la base per l’estructuració del planejament 
urbanístic municipal, que a Vilamacolum es concreten al seu POUM (vegeu 
més endavant). 
 
Quant al PTGC, de forma més específica, trobem: 
 
En relació a l’estudi de població associat a aquest planejament, el PTGC atorga 
per l’AFT de Girona un escenari de població per l’any 2025 que hauria de servir 
de pauta de repartiment de població entre les comarques gironines. Està 
prevista una àrea central que, suportada sobre el corredor pre-litoral i litoral 
gironí, ha d’encabir més percentatge de població que els altres entorns 
comarcals, a mode d’àrea metropolitana de Girona 
 
Les tendències marquen que els increments de població aniran estretament 
lligats a les migracions laborals, i que, per tant, es troben molt associades a la 
capacitat d’atracció comarcal respecte els seus llocs de treball i recursos 
econòmics. El PTGC preveu, dins dels àmbits de proposta d’ordenació 
territorial, la definició d’uns sistemes urbans i uns eixos territorials 
d’infrastructures que permetin dinamitzar i estructurar aquest increment de 
població. 
 
Cal esmentar, però, que les projeccions de població estimades pel PTGC sovint 
han estat assenyalades com a sobredimensionades des de diferents entitats i 
estaments. Tenint en compte les projeccions del PTGC, caldria ser prudent en 
el dimensionament de la població a la comarca del Alt Empordà els pròxims 25 
anys, així com tenir en compte reequilibris de distribució poblacional per a la 
totalitat de la comarca. 
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El PTGC, en tant que planejament directriu, a banda dels aspectes 
poblacionals, no aprofundeix gens en qüestions tant importants com les 
demandes urbanes (nombre d’habitatges, sòl industrial, sòl terciari, 
equipaments, zones verdes, etc.) i d’activitats. Caldria remetre’s en aquest 
sentit al Pla Territorial Parcial (PTP) de les comarques de Girona (que encara 
no es troba elaborat). Aquest buit a nivell de definició concreta de les 
perspectives d’ús del territori que encara impera sobre aquestes comarques pot 
ser molt perjudicial de cara a una sobreocupació del sòl. 
 
Infrastructures de transport 
 
Les infrastructures per les quals aposta el PTGC són principalment les de 
transport per carretera. Els eixos de comunicació entre sistemes urbans que 
proposa, però, queden molt poc concretats i cal que aquesta tasca l’assumeixin 
els Plans Territorials específics pertinents. 
 
A nivell de xarxa viària gironina es preveu consolidar el recorregut de l’A-7 (eix 
pre-litoral), crear l’eix transversal en el traçat sud, i consolidar l’Eix Pirinenc,  
aprovat l’any 1988, que des de Figueres iniciaria un eix de muntanya molt 
diversificat al llarg de Catalunya, fins a la Cerdanya, aprofitant el traçar de la 
carretera N-260. 
 
 
3.1.2.2.- Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'Urbanisme. 
 
La Llei d’urbanisme, a causa de la manca d’existència dels Plans Territorials 
Parcials de l’àmbit de Girona esdevé la primera eina de gestió de l’àmbit 
urbanístic. A partir d’aquesta llei es defineixen les competències municipals, i 
que per tant, són d’aplicació a Vilamacolum. Aquestes competències són, 
entre d’altres: 
 

� Fer la informació pública i trametre a la comissió territorial d’urbanisme 
els projectes a realitzar en sòl no urbanitzable. 

� Autoritzar usos provisionals del sòl i obres de caràcter provisional. 
� Aprovar inicialment i provisionalment el planejament general (Plans 

d’Ordenació Municipal i, si s’escau, el PAUM). 
� Aprovar inicialment i provisionalment el planejament derivat (plans 

parcials i especials). 
� Aprovar definitivament el planejament derivat previ informe de la 

comissió territorial d’urbanisme, sempre que la Generalitat hagi aprovat 
prèviament el Programa d’Actuació Urbanística Municipal (PAUM). 

� Revisar i modificar el planejament, seguint la mateixa tramitació que per 
a l’aprovació. 

� Acordar la formulació de PAUMs que abastin la totalitat o una part de la 
comarca. 
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� Acordar la formulació de figures de planejament urbanístic derivat de 
caràcter plurimunicipal. 

� Acordar la suspensió potestativa de llicències. 
� Publicar el planejament que aprovi definitivament. 
� Lliurar certificats d’aprofitament urbanístic. 
� Aprovar inicialment i definitivament els estatuts i bases d’actuació en les 

modalitats del sistema de reparcel·lació i els projectes de reparcel·lació. 
� Executar el sistema d’actuació urbanística per expropiació. 
� Tramitar, si s’escau, les expropiacions pel procediment de taxació 

conjunta. 
� Acordar la declaració de sector d’urbanització prioritària, sempre i quan 

la Generalitat hagi aprovat prèviament el PAUM. 
� Acordar la creació del Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge i constituir-

lo. 
� Intervenir en el mercat de sòl i habitatge (cessió i alienació de terrenys, 

constitució de drets de superfície, exercici dels drets de tempteig i 
retracte). 

� Crear el Registre municipal de solars sense edificar. 
� Atorgar llicències d’edificació i ús del sòl. 
� Dictar ordres d’execució i suspensió d’obres. 
� Declarar la ruïna. 
� Inspeccionar i, si s’escau, sancionar. 
 

Els tipus de sòl que hauran d’existir en el document de revisió de normes 
subsidiàries corresponent als PAUM, segons la legislació bàsica estatal (Llei 
6/1998) han de ser tots o alguns dels tipus següents: sòl urbà (consolidat i no 
consolidat), sòl urbanitzable (delimitat i no delimitat) i sòl no urbanitzable. (art. 
24 de la Llei 1/2005). La correcta definició d’aquests esdevé bàsica per al 
correcte disseny del territori i manteniment dels criteris de la legislació vigent. 
Així doncs, la Llei 1/2005 distingeix:  
 
1.- Sòl urbà (arts. 25 a 31) 

Aquells terrenys que, havent estat sotmesos al procés d'integració al 
teixit urbà, compten amb tots els serveis urbanístics bàsics (xarxa viària, 
abastament d'aigua, sanejament i subministrament d'energia elèctrica) o 
bé estan compresos en àrees consolidades per l'edificació d’almenys 2/3 
parts de llur superfície edificable. Així mateix, els terrenys que, en 
execució del planejament, assoleixin el grau d'urbanització que aquest 
preveu també adquiriran la condició de sòl urbà. 
 
Com s’ha apuntat abans, el sòl urbà pot ser consolidat o no consolidat. 
 
És sòl urbà consolidat tot terreny que tingui la condició de solar (terreny 
apte per l’edificació que compta amb els serveis urbanístics, afronta una 
via pavimentada amb enllumenat públic, té assenyalades alineacions i 
rasants, és susceptible de llicència immediata i no exigeix cessió de 
terrenys per a vials). També constitueix sòl urbà consolidat aquell 
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terrenys al qual només manca per assolir la condició de solar completar 
o acabar la urbanització (pavimentació, enllumenat, etc.) tant si han estat 
inclosos amb aquesta finalitat en un polígon d’actuació urbanística o en 
un pla de millora urbana com si no ho han estat. 
 
La resta de sòl urbà té la condició de no consolidat.  

2.- Sòl no urbanitzable (art 32) 
1. Els terrenys que el pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) els 
classifica com a tals per:  

a) Perquè són incompatibles amb llur transformació, pels motius 
següents: 

 - Tenen un règim especial de protecció imposat per una llei 
sectorial o pel planejament territorial  
 - Ho determina el pla director  
 - Està subjecte a limitacions o servituds per a la protecció 
del domini públic  

b) Perquè són inadequats pel desenvolupament urbà, pels motius 
següents:  

 - Hi concorren els valors considerats per la Llei estatal 
6/98: agrícoles, forestals, ramader, per riquesa natural.  
 - Tenen l’objectiu de garantir una utilització racional del 
territori i la qualitat de vida, d’acord amb el model de 
desenvolupament urbanístic sostenible definit per la pròpia 
Llei al seu article 3.  
 - El valor agrícola dels terrenys que siguin afectats per 
indicacions geogràfiques protegides o per denominacions 
d’origen pot fonamentar igualment la inadequació dels 
terrenys pel desenvolupament urbà.  

2. Els terrenys reservats per a sistemes generals.  
 
 
3.- Sòl urbanitzable (art. 33) 

Els terrenys que el pla d’ordenació urbanística municipal considera 
necessaris i adequats per garantir el creixement de la població i l’activitat 
econòmica, segons el model de desenvolupament urbanístic sostenible 
previst per la pròpia Llei en el seu article 3. 
 
El sòl urbanitzable ha de ser quantitativament proporcionat a les 
previsions de creixement de cada municipi i ha de permetre, com a part 
del sistema urbà o metropolità en què s’integra, el desplegament de 
programes de sòl i d’habitatge. 
 
Els plans d’ordenació urbanística municipal poden distingir entre sòl 
urbanitzable delimitat i sòl urbanitzable no delimitat, segons els requisits 
necessaris per a la seva transformació. 
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Així, per a la transformació urbanística d’un sector de sòl urbanitzable 
delimitat, cal la formulació, la tramitació i l’aprovació definitiva d’un pla 
parcial. 
 
Si es tracta de sòl urbanitzable, el pla parcial ha de ser de delimitació, ha 
d’acreditar la seva coherència amb el model urbanístic definit pel 
planejament general i incorporar les previsions sobre la disponibilitat de 
hídrics i energètics. Aquest Pla parcial és aprovat definitivament en tots 
els casos per la Generalitat.  

 
 
4.- Sòl no urbanitzable (art. 47 de la Llei 1/2005) 

El sòl no urbanitzable pot destinar-se a activitats o establiments d’interès 
públic. A aquests efectes, són d’interès públic:  

- Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, 
d’educació en el lleure i d’esbarjo que es desenvolupin a l’aire 
lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per 
a l’ús de què es tracti. 
- Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els 
usos urbans. 
- Les infrastructures d’accessibilitat.  
- Les instal·lacions, les obres necessàries per a serveis tècnics 
com les telecomunicacions, la infrastructura hidràulica general, les 
xarxes de subministrament d’energia elèctrica, d’abastament i 
subministrament d’aigua i de sanejament, el tractament de 
residus, la producció d’energia a partir de fonts renovables i les 
altres instal·lacions ambientals d’interès públic.  

A més, s’admeten les construccions següents:  
- Les construccions pròpies d’una activitat agrícola, ramadera, 
d’explotació de recursos naturals o, en general, rústica.  
- Les construccions destinades a habitatge familiar que estiguin 
directament i justificadament associades a una de les activitats 
d’explotació enumerades al punt anterior.  
- Les estacions de subministrament de carburants i de prestació 
d’altres serveis de la xarxa viària.  
- Les construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, el 
manteniment i el funcionament de les obres públiques.  
- Les construccions destinades a les activitats de turisme rural o 
de càmping autoritzades pel pla d’ordenació urbanística municipal, 
que exigeixen en tot cas la tramitació prèvia d’un pla especial 
urbanístic.  

L’autorització d’aquests usos i obres correspon a la Generalitat i exigeix 
la tramitació d’un procediment específic.  

 
A partir d’aquests criteris, i tenint en conte el desenvolupament de la Llei 
1/2005, existeixen certes correspondències d’adaptació de la definició del règim 
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del sòl segons la normativa anterior a la dita normativa que s’especifiquen a la 
taula següent. 
 

Adaptació del règim del sòl a la Llei 1/2005, d’Urbanisme 

Els sòls classificats com a... ...passen a ser... 

Sòl urbà inclosos en polígons o unitats d’actuació Sòl urbà no consolidat 

Sòl urbà inclosos en sectors de desenvolupament 
mitjançant un pla especial de reforma interior Sòl Sòl urbà no consolidat 

Sòl urbà inclosos en sectors de desenvolupament 
mitjançant altres tipus de planejament derivat Sòl Sòl urbà no consolidat 

Sòl urbà que, amb la finalitat de poder ésser edificat, 
ha de cedir terrenys per a carrers i vies Sòl urbà no consolidat 

Sòl urbanitzable programat Sòl urbanitzable delimitat 

Sòl apte per a ser urbanitzat Sòl urbanitzable delimitat 

Sòl urbanitzable no programat Sòl urbanitzable no delimitat 

Taula 3.1.3: Adaptació del règim del sòl a la Llei d’urbanisme. 
Font: elaboració pròpia. 
 
 
3.1.2.3.- Pla director de l’Empordà 
 
L’avantprojecte del Pla Director Territorial de l’Empordà, que actualment encara 
es troba en fase de negociació i de discussió, va ser presentat pel Dept. de 
Política Territorial i Obres Públiques durant el mes de febrer de 2005. 
 
En línia amb allò esmentat anteriorment respecte del PTGC, dels diversos 
plans que ha de desplegar el planejament territorial en l’àmbit de tot Catalunya, 
només ha estat elaborat i aprovat en l’any 2001 el de l’àmbit de Terres de 
l’Ebre. Per a completar l’instrumental de planejament territorial que 
proporcionen les disposicions legals vigents, cal esmentar, per tant, els plans 
directors territorials, creats per la Llei 31/2002.  
 
Els plans directors territorials es conceben com instruments flexibles, ja que 
només s’estableix, com a condició per al seu àmbit, que aquest sigui 
plurimunicipal i que sigui inferior als dels plans territorials parcials i, pel que fa 
al seu contingut, que comprenguin com a mínim una de les determinacions 
exigides per als plans territorials parcials. Per tant, la utilització d’aquests 
instruments, en tant que el seu màxim contingut propositiu serà el dels plans 
territorials parcials, només té sentit en absència d’aquests. És força clar que en 
el moment que s’aprovi un pla territorial parcial que complementi tots els 
continguts que li pertoquen, el pla director territorial s’haurà quedat sense espai 
propositiu, llevat del cas que la seva finalitat fos la de definir propostes de 
modificació del pla territorial parcial, per a la qual cosa no és tampoc un 
instrument necessari. 



      
 

Diputació de Girona 

PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DE VILAMACOLUM 
 

 43 

Tanmateix, en tant els plans territorials parcials pendents no han assolit la seva 
aprovació, els plans directors territorials es poden usar per avançar l’elaboració 
del planejament territorial en parts dels àmbits dels plans territorials parcials on 
hi ha més urgència o on s’han donat iniciatives locals que es considera oportú 
integrar al procés general de formulació dels plans territorials.  
 
Així s’ha fet en comarques com l’Alt Penedès, la Garrotxa i l’Alt i Baix Empordà, 
els plans directors territorials de les quals han de constituir, de fet, separates 
avançades del pla territorial parcial dels àmbits a què pertanyen. Per aquest 
motiu, i amb criteris d’economia i d’aclariment conceptual, en la pràctica s’ha 
adoptat en ambdós casos la denominació simplificada de “pla territorial” 
aplicada a l’àmbit de què es tracte, prescindint dels qualificatius “parcial” o 
“director”, implícits en l’abast de l’àmbit. 
 
Amb aquests antecedents, es va presentar l’actual avantprojecte de pla director 
de l’Empordà, que realitza una sèrie de propostes agrupades en cinc línies 
d’actuació, com són: 
 
1) Reforça les ciutats i els principals nuclis urbans com a centres de 
serveis per a l’Empordà. 

• Potencia l’àrea Figueres-Vilafant que, per les seves característiques i 
situació al territori, pot incrementar la seva importància com a ciutat de 
serveis.  

• Estableix que l’eix Palafrugell-Palamós, Platja d’Aro-Sant Feliu de 
Guíxols esdevingui l’altra gran referència urbana del territori.  

• Proposa millores en els nuclis de la línia de costa que no tenen nou sòl 
per créixer, però que poden reforçar el seu paper d’atracció.  

• Reforça el paper de capital de la Bisbal d’Empordà i dels nuclis de la 
rodalia per la seva bona comunicació i disponibilitat de sòl. 

 
2) Limita la dispersió de la urbanització i regula el creixement de les 
segones residències. 

• Per això proposa un creixement moderat de les poblacions mitjanes de 
la segona línia litoral o de l’interior, i un creixement acordat a les 
necessitats internes i a la consolidació en el cas de la resta de nuclis.  

• També limitarà la creació de noves urbanitzacions separades de segona 
residència i restringirà la construcció d’edificacions aïllades. 

 
3) Protegeix el paisatge com a patrimoni ambiental, cultural i econòmic. 

• Amb aquesta intenció, enllaça els espais naturals protegits amb una 
xarxa de connectors ecològics.  

• Assegura la protecció dels paisatges agrícoles tradicionals de l’Empordà, 
del patrimoni que representen els seus pobles i les construccions rurals i 
dels importants atractius i valors naturals del litoral i les platges. 
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4) Fomenta la diversificació de les activitats econòmiques tot protegint el 
sòl agrícola, fomentant els serveis i les activitats turístiques i industrials. 

• Protegeix les àrees de gran valor agrícola que hi ha tant a l’Alt com al 
Baix Empordà, entre les quals cal destacar la de Palau-saverdera-
Garriguella-Espolla-Mollet de Perelada-Capmany, Avinyonet de 
Puigventós-Lladó, Viladamat-Vila-sacra o tota la plana 
baixempordanesa.  

• Estableix nou opcions d’implantació de noves àrees d’activitat 
econòmica d’interès supramunicipal.  

• Propicia que es diversifiqui l’activitat econòmica, amb més pes de 
l’activitat industrial i de serveis, principalment orientats al turisme, 
respecte de la construcció de segona residència. 

 
5) Promou una racionalització de la xarxa viària millorant l’accessibilitat i 
la vertebració del territori. 

• Reforça les connexions en paral·lel que hi ha entre els grans eixos 
verticals de Barcelona a França i els diferents punts de la costa.  

• Configura una xarxa de connexions interiors amb millores com les 
previstes al tram Santa Cristina d’Aro-Mont-ras o a la carretera entre la 
Bisbal d’Empordà i Figueres. A més, es mantenen obertes les dues 
alternatives de variant a la Bisbal.  

• Estableix una xarxa de vies integrades al paisatge i completa i millora 
una xarxa de camins i pistes.  

 
 
El Pla director i Vilamacolum 

 
Tot seguit s’esmentaran els elements considerats com a més significatius que 
consten a l’avantprojecte del Pla Director de l’Empordà i que fan referència al 
municipi de Vilamacolum.  
 
Inicialment, l’avantprojecte es centra en els aspectes descriptius tant físics com 
econòmics i socials de les dues comarques, Alt i Baix Empordà. Destaca en 
aquest sentit en primer lloc una constatació de la gran importància i riquesa de 
l’agricultura a tota la plana del Fluvià, però també a Vilamacolum en concret. 
 
Tal i com es mostra a la figura següent, la totalitat del municipi està catalogat a 
l’avantprojecte del pla com a sòl agrícola de primer valor. Aquesta classificació 
no es limita a descriure les característiques productives del sòl quant a 
rendiment agrícola net, sinó que també inclou altres vessants, com ara l’ús 
actual que se’n fa o els vincles econòmics i socials que estableix (arrelament 
poblacional, funcionalitat ecològica, etc.).  
 
És, sens dubte, un dels elements determinants de la realitat física i social de 
Vilamacolum. 
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Figura 3.1.3. Distribució de sòls agrícoles a Vilamacolum segons l’Avantprojecte de Pla Director de 
l’Empordà.  
Font: Avantprojecte del Pla Director de l’Empordà 2005. 
 
 
Un segon aspecte destacable és la descripció de sòls amb importància 
paisatgística i de connectivitat biològica. Tot i que aquests aspectes ambientals 
es tracten de forma més detallada a l’apartat 3.2 de la present memòria, és 
important fer-ne un esment aquí atesa la seva singularitat i riquesa per la 
proximitat amb el PEIN dels Aiguamolls de l’Empordà. 
 
 

Vilamacolum 

 

Sòl agrícola de primer valor 
 
Sòl agrícola de segon valor 

Sòl agrícola de tercer valor 
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Figura 3.1.4. Distribució de sòls amb importància ecològica i paisatgística a Vilamacolum segons 
l’Avantprojecte de Pla Director de l’Empordà.  
Font: Avantprojecte del Pla Director de l’Empordà 2005. 
 
 
Tal i com es mostra a la figura, la franja nord del municipi està considerada com 
a sòl de connectivitat ecològica i paisatgística. Això és així, en bona part, per la 
proximitat amb l’espai PEIN, però també per la gran qualitat dels sòls agrícoles 
detallada anteriorment en conjunció amb la presència d’altres elements naturals 
com el rec sirvent i la xarxa de canals d’ordre menor vinculats als regadius de 
la zona. Per més detalls en aquest sentit, vegeu l’apartat 3.2 més endavant. 
 
Així es presenta la proposta de planificació territorial realitzada a la versió 
actual de l’Avantprojecte del Pla (agost de 2005) i que fa referència a 
Vilamacolum.  
 

 PEIN i altres espais protegits 

Sòls de connectivitat ecológica i paisatgística 

Forests gestionats pel Dept. de Medi Ambient

Vilamacolum 
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Figura 3.1.5. Proposta de planificació territorial a Vilamacolum segons l’Avantprojecte de Pla 
Director de l’Empordà.  
Font: Avantprojecte del Pla Director de l’Empordà 2005. 
 
 
Atesa la diversitat d’informació inclosa a la present figura, s’inclou tot seguit el 
conjunt de llegendes informatives que permeten interpretar-la. 
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Figura 3.1.6. Llegenda explicativa corresponent a la figura 3.1.5. 
Font: Avantprojecte del Pla Director de l’Empordà 2005. 
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Així, l’avantprojecte defineix a Vilamacolum com un sòls en la seva totalitat d’alt 
valor agrícola, amb l’addició del valor connector a la franja nord del terme 
municipal. Quant al seu futur creixement, el defineix com a establert per les 
seva necessitat interna, a diferència, per exemple, de St. Pere Pescador que el 
qualifica com a moderat. Finalment, quan a infrastructures, proposa el 
condicionament de la carretera que travessa el municipi en direcció cap a St. 
Pere Pescador des de la carretera C-31. No es preveuen, actualment, altres 
actuacions al municipi. 
 
Finalment, es mostra tot seguit la proposta de tipologia de teixit per a 
assentaments urbans realitzada a l’avantprojecte. (vegeu llegenda més 
endavant). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1.7. Proposta de sistemes d’assentaments urbans per teixits. 
Font: Avantprojecte del Pla Director de l’Empordà 2005. 

Vilamacolum 
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Figura 3.1.8. Llegenda explicativa corresponent a la figura 3.1.7. 
Font: Avantprojecte del Pla Director de l’Empordà 2005. 
 
Tal i com es mostra a la figura, Vilamacolum està classificada com a àrea 
especialitzada en ús residencial, com és el cas també dels municipis més 
immediats amb què està en contacte. S’ha d’aclarir en aquest sentit, que la 
tonalitat lleugerament més clara del municipis que es troben immediatament al 
nord de la figura, com ara Riumors o Castelló d’Empúries no és deguda a un ús 
diferent al classificat per a Vilamacolum, sinó que es deu a la diferenciació 
conceptual que es fa a l’Avantptojecte entre municipis pertanyents a l’àrea 
“Badia de Roses Nord”, a la qual pertanyen els des exemples esmentats, i la 
“Badia de Roses Sud”, en la qual està englobat Vilamacolum. Aquesta 
diferenciació en blocs té com a objectiu especificar amb més concreció les 
propostes de planificació territorial. 
 
 
3.1.3.- Estructura urbana 
 
L’estructura urbana de Vilamacolum es troba concentrada en el nucli històric. 
No existeixen al municipi urbanitzacions, nuclis agregats ni altres elements 
urbans amb entitat pròpia o diferenciada. 
 
 
3.1.3.1.- Evolució històrica del municipi 
 
Són poques les troballes arqueològiques de l’antiguitat de Vilamacolum, però 
en tot cas els fragments de ceràmica romana apareguts al costat de la 
carretera de Vilacolum, al costat de l’església de Santa Maria i a prop de la 
Rajoleria, demostren l’origen romà del poble, com a resultat d’una colonització 
de tipus agrari. És molt probable que masos i cases de pagès medievals 
s’edifiquessin damunt les vil·les romanes preexistents. Segons Jordi Geli, el 
mateix nom de Vilamacolum, escrit antigament “villa Mucroni” o “villa Mucoroni”, 
fa pensar en un “fundus” o villa baix-romana o ja de l’Alta Edat Mitjana, fundada 
per l’hispano-romà Mucronius, que més tard donaria origen a tot el poble. 
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Al costat d’aquesta teoria, defensada ja en 1928 per Paul Aebischer i, dècades 
més tard, també per Enric Moreu-Rey, Alcover i Moll dubten entre si ve de villa 
Mucuruna (nom personal germànic) o de villa Mucronia (nom llatí). Joan 
Coromines afirma que no es pot descartar la via germànica del topònim 
(Mucuruna, nom de la filla d’un rei burgund) i afegeix la via àrab, segons la qual 
podria procedir del nom d’un dels molts mossàrabs refugiats a l’Empordà, que 
s’hi arrelaren fundant-hi propietats, designades després amb el seus noms. 
Pere Balañá també defensa aquesta darrera opció, és a dir, la configuració del 
topònim a partir d’un híbrid llatí-àrab, l’etimologia del qual seria l’arrel llatina 
“villa” i la paraula de l’àrab clàssic “Maqrún”, nom propi de persona. 
 
Segons Joan Badia, el lloc de “villa Maquerone” és documentat per primer cop 
l’any 913 en dos documents que fan referència a un judici promogut pel comte 
Gausbert d’Empúries-Rosselló contra 35 habitants d’aquest terme i a una 
venda de la meitat de la vila feta per aquests habitants a un tal Guifré. Aquests 
textos demostren que a inicis del segle X, en el lloc i el terme de “villa 
Maquerone” encara hi radicava una comunitat pagesa d’aloers, homes lliures 
de tot domini per raó de la propietat, no sotmesos a prestacions, si exceptuem 
les purament vassallàtiques formals i, en segon terme, que el comte 
d’Empúries volia canviar la situació d’aquests petits propietaris a fi d’obtenir-ne 
la prestació d’obligacions directes.    
 
Aquests dos documents són una magnífica font d’informació per conèixer els 
antropònims dels veïns de “villa Maquerone”, així com el seu nombre 
aproximat, els límits del terme i tot allò de remarcable que contenia aquest 
terme: des de l’església (de Santa Maria) i la cel·la (de Sant Valentí), als 
cementiris que hi havia, així com les cases, granges, horts, arbres, vinyes, 
terres conreades i ermes, estanys, pesqueres, molins, prats, pastures, boscos, 
garrigars, deus d’aigua, camins d’entrada i de sortida, etc. 
 
L’any 959 el comte d’Empúries Gausfred confirmà que “Villamacharon” era un 
dels llocs del comtat on tenia alous Riculf, un gran terratinent, al qual li havien 
estat donats pel rei franc Lluís IV d’Ultramar. Anys més tard, en 974, una 
epístola del papa Benet VI corrobora que el monestir de Sant Pere de Rodes 
tenia possessions en Villa Mucroni, al costat d’Empúries. Mentre que un 
precepte del rei Lotari, en 982, a favor del cenobi empordanès, confirmarà 
novament aquestes propietats de villa Mocromi. Al segle XI consta que també 
tenien dominis en villa Mocorono els monjos de Sant Esteve de Banyoles, 
segons una butlla del papa Benet VIII, de l’any 1017. Un capbreu de 1115 
demostra que el comte del Rosselló tenia albergs a diferents llocs del comtat 
d’Empúries, entre els quals s’esmenta el de Villa Mucrum.  
 
El poble deuria començar amb poques cases i no lluny de l’església, que és 
citada l’any 1094, quan Ramon Guillem donà al monestir de Sant Pere de 
Rodes uns alous, un dels quals era situat al terme de Santa Maria de “Villa 
Mucorum”. L’any 1151 el cavaller Guillem Umbert de Basella, en el seu 
testament, féu una deixa a Santa Maria de Vilamacolum. En un text del 1270 
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s’al·ludeix a la parròquia de Villamacorum. Tanmateix, en les relacions 
d’esglésies que havien de pagar la dècima, hi figura l’any 1279 l’ecclesia de 
Villa mucrono, la qual un any després és anomenada ecclesia de Villamutulone. 
La parròquia de Villamacoronum és esmentada també l’any 1362, així com en 
dos nomenclàtors de la diòcesi de Girona del segle XIV: Ecclesia parrochialis 
sancte marie de Villamacoronio (Arxiu Diocesà) i Ecclesia parrochialis sancte 
Marie de Villamacoremo (Arxiu Capitular de la Catedral). 
 
L’evolució demogràfica del poble anirà paral·lela als esdeveniments polítics, 
econòmics, climàtics, etc. al llarg dels segles. Així dels probables 160-240 
habitants de principis del segle X que dóna Miquel Planas, es passaria als 52 
que pagaven impostos en 1352. El mes d’octubre de 1421, un gran aiguat va 
provocar desastroses conseqüències per a totes les poblacions situades a la 
plana empordanesa, en el curs inferior dels rius Muga i Fluvià; Vilamacolum va 
patir-les greument al ser derruït i derrocat, morint molts dels seus habitants. Els 
supervivents continuaran depenent del comte d’Empúries i del Capítol de la 
Seu de Girona, que es titulava Senyor i Baró del lloc de Vilamacolum. El 
nombre de veïns es mantindria força baix els segles XVI i XVII, fins a arribar als 
19 focs que assenyala el fogatge de 1553 i els 15 que dóna Ambrosio Borsano. 
La recuperació esdevindrà un fet a partir del segle XVIII, quan es produeix un 
llarg període de pau, posterior a la Guerra de Successió i es comencen a 
netejar les actuals rabassades, cosa que fa possible l’augment de les terres 
conreables i l’expansió de cultius com la vinya i el blat de moro. Dels 90 veïns 
que hi ha censats en 1718 es passarà als 149 de 1737 i als 182 de 1754, que 
apareixen en dos llibres de confirmacions de la parròquia. 
 
El cens de Floridablanca de 1787 ens dóna una quantitat que trenca el ritme 
ascendent de la corba demogràfica: 120 habitants, entre els quals hi havia 1 
capellà, 2 “hidalgos”, 8 llauradors, 30 jornalers i tan sols 2 artesans. Del total de 
censats 37 eren solters, 74 casats i 9 vidus. Ja en el segle XIX  es reprèn 
l’augment demogràfic sense aturar-se fins a la dècada dels 1930. La 
recuperació de terres fèrtils, aconseguida a partir del dessecament de l’estany 
que hi havia al costat del poble, i el fet que el cultiu de la vinya no fos tan 
important com en altres zones de la comarca, on la fil·loxera de finals del XIX 
va fer estralls, pal·lià la crisi agrària que patí bona part de l’Alt Empordà. Així  
dels 343 de 1857 es passarà als 415 de 1889 i als 443 de 1901, fins a arribar a 
la xifra més alta mai més aconseguida: els 528 habitants de 1923.  
 

Després de la darrera guerra civil, molt jovent va abandonar el municipi atret 
per les noves oportunitats laborals que oferien altres poblacions, sobretot 
Figueres i Girona. Això representà una pèrdua significativa de població: de 474 
habitants l’any 1936 es passà a 435 en 1945, 364 en 1961, 298 en 1979 i 211 
en 1991. A partir de llavors el poble ha vist com augmentava el seu nombre de 
veïns fins als 263 del cens de població de 2001. Aquest fet es deu a l’arribada 
d’immigrants africans, que s’han instal·lat a Vilamacolum, constituint avui dia 
bona part de la mà d’obra que treballa als camps i a les granges del municipi. 
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3.1.3.2.- El sistema urbà del municipi 
 
Com ja s’ha dit anteriorment, el sistema urbà de Vilamacolum es concentra 
principalment en el seu nucli històric, si bé també es troba una munió 
d’edificacions disperses dedicades en la seva pràctica totalitat a vivenda i 
explotació agrícola-ramadera. Aquesta edificació dispersa es veu afavorida pel 
fet de la important activitat agrícola de la zona, esdevenint habituals les 
edificacions de masos i masies aïllats. No hi ha, doncs, urbanitzacions ni 
agrupacions urbanes separades o amb entitat pròpia. 
 
Al nucli és on es concentra el conjunt de serveis oferts al municipi, com ara 
l’Ajuntament, el dispensari, el centre cívic, etc. 
 
La carretera que uneix el municipi amb la carretera C-31 i St. Pere Pescador 
travessa el nucli històric d’est a oest, però atesa l’homogeneïtat en la distribució 
urbana a banda i banda de la mateixa, no es considera que esdevingui una 
barrera per al flux de comunicació interurbana. 
 
L’activitat industrial a Vilamacolum és molt baixa. Actualment no existeix cap 
polígon industrial consolidat, si bé el planejament urbanístic té prevista la 
qualificació de sòl industrial a l’extrem oest del nucli, als voltants de l’actual 
activitat dedicada a la fabricació de pinso per a animals.  
 
Un fet important a remarcar és que no existeix una fluctuació poblacional. A 
diferència d’altres municipis, principalment costaners, que a causa de la 
important activitat turística es veuen sotmesos a grans fluctuacions de població 
degudes a la temporada turística, Vilamacolum manté pràcticament constant la 
seva població al llarg de l’any. Tot i que des de l’Ajuntament es té constància 
de la presència de persones de fora del municipi que disposen de propietats al 
poble i que només venen durant els caps de setmana o a l’estiu, la seva xifra 
és molt poc significativa. 
 
 
3.1.3.3.- Perspectives d’evolució del municipi  
 
Les perspectives d’evolució al municipi de Vilamacolum són de creixement 
moderat del nucli històric i un creixement sostingut, si bé també molt moderat 
de la població. No es preveu, en canvi, cap creixement vinculat a les 
edificacions disperses. És d’esperar un creixement de l’activitat econòmica, 
sobre tot dins de l’àmbit dels serveis, i en molta menor mesura de l’activitat 
industrial.  
 
Per altra banda, a l’actual planificació urbanística vigent (vegeu més endavant) 
es limita de forma significativa la quantitat de sòl disponible per al creixement, 
fet que assegura una majoria de sòl definit com a no urbanitzable, i per tant 
sotmès a una regulació molt més restrictiva quant a futura urbanització. 
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3.1.4.- Anàlisi del planejament urbanístic municipal 
 
Actualment Vilamacolum disposa d’un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal  
(POUM) aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 4 de febrer de 2004 
i publicat al DOGC amb data de 2 de juny del mateix any. Aquest POUM, per 
tant, ha estat aprovat després de l’entrada en vigor de la Llei 1/2005, 
d’urbanisme, que incorpora els conceptes de sostenibilitat territorial en el seu 
sí. 
 
Entrant a valorar l’actual planejament es troba que: 
 
El municipi que ha conservat excepcionalment bé el seu caire rural tot i trobar-
se molt proper a poblacions com Figueres i Castelló d'Empúries, ambdós 
centres urbans de gran pes absolut des del punt de vista poblacional i 
econòmic a la comarca. Gràcies a aquest fet, Vilamacolum contribueix 
actualment a formar part d’una de les principals zones d’esponjament en 
aquesta àrea urbanísticament tan humanitzada.  
 
Tot i que no forma part del PEIN dels Aiguamolls de l’Empordà, la seva 
proximitat física fa de Vilamacolum un espai vital per a les connexions biològica 
i paisatgística d’aquest espai amb d’altres existents a la comarca. 
 
 
3.1.4.1.- Objectius i desenvolupament del POUM de Vilamacolum. 
 
A l’hora de concretar el tipus de planejament urbanístic a Vilamacolum, es va 
creure oportú escollir una figura de planejament ambiciosa, com és un POUM.  
 
L’objecte del POUM és establir un sistema d’ordenació urbanística que 
assenyali i distribueixi les diferents zones amb les seves normes respectives, 
endegant les tendències i necessitats futures del municipi. Aquesta tasca 
atorgada al POUM es desenvolupa en base a tres objectius bàsics: 
 

• Classificar el sòl en urbà, apte per urbanitzar i no urbanitzable i delimitar 
l’àmbit territorial de cada un dels diferents tipus de sòl. 

• Establir els usos i l’ordenació del sòl urbà i de les àrees aptes per a la 
urbanització.  

• Fixar les normes de protecció del sòl no urbanitzable. 
 

A més, cal tenir en compte els següents criteris: 
 
• Reforçar el model del desenvolupament urbà de Vilamacolum. 
• Respectar l’estructura del nucli històric amb el seu caràcter tradicional. 
• Ordenar l’assentament industrial. 
• Ordenar les zones residencials consolidades. 
• Desenvolupar el sòl apte per urbanitzar. 
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• Resoldre les vies internes de la població. 
• Protegir les àrees i els enclaus paisatgístics. 
• Impedir, als terrenys no aptes per urbanitzar, qualsevol tipus 

d’aprofitament que no sigui l’agropecuari  o forestal. 
 
 
3.1.4.2.- Règim de sòl  
 
Classificació del Sòl 

 
El sòl del terme municipal de Vilamacolum es classifica en sòl urbà consolidat, 
sòl urbà no consolidat i sòl no urbanitzable segons el POUM. 
 
a) Sòl urbà 
 
Actualment, la superfície municipal classificada com a sòl urbà és de 530.000 
m2, dels quals 420.000 corresponen a sòl urbà consolidat i 110.000 a sòl urbà 
no consolidat. Això suposa un 9,4% de la superfície total del municipi. 
 
En el sòl urbà, les unitats d’actuació previstes són 10 numerades de la PA-1 
fins a la PA-10. Ara per ara no hi ha cap pla d’actuació desenvolupat a 
Vilamacolum. Tanmateix s’està desenvolupant el PA-2, i estan presentats a 
l’Ajuntament els projectes dels Plans de Millora núm. 3, 6 i 4. El Pla de millora 
núm. 3 està aprovat definitivament però falta que es presenti el projecte 
d’urbanització i de reparcel·lació. El Pla de millora núm. 6 està suspès i el Pla 
de Millora núm. 4 és el més recent presentat i encara s’ha d’iniciar tota la 
tramitació administrativa. En total suposen una superfície d’uns 24.000 metres 
quadrats. 
 
b) Sòl no urbanitzable 
 
Es classifica la resta de territori municipal com a no urbanitzable. 
 
En aquest sentit, es determinen 5 zones de sòl no urbanitzable: 
 

• Sòl no urbanitzable d’especial valor agrícola. Inclou un total de 1.747.200 
m2, que suposen un 31,2% de la superfície municipal. 

• Sòl no urbanitzable de protecció agrícola. Inclou un total de 1.853.600 
m2, que suposen un 33,1% de la superfície municipal. 

• Sòl no urbanitzable de terrenys humits. Inclou un total de 1.232.000 m2, 
que suposen un 22,0% de la superfície municipal. 

• Sòl no urbanitzable de protecció forestal. Inclou un total de 237.200 m2, 
que suposen un 4,3% de la superfície municipal. 

• Sòl no urbanitzable de sistema d’equipament. Inclou un total de 310 m2, 
que suposen un 0,006% de la superfície municipal. 
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Com es pot veure, el sòl no urbanitzable suposa un 90,6% del total municipal, 
fet molt rellevant que garanteix una conservació, en línies generals, de la 
realitat territorial actual del municipi. 
 
Sistemes Generals: Xarxa viària  

 
El POUM de Vilamacolum defineix la seva xarxa viària amb la carretera de 
connexió amb la C-31 i St. Pere Pescador com a principal eix de comunicació 
est-oest. Per altra banda, la àmplia zona agrícola està creuada per nombrosos 
camins que també es troben inclosos al mateix règim de protecció. 
 
S’ha de destacar en aquest sentit la voluntat per part de l’Ajuntament de crear 
un vial de comunicació entre la carretera a St. Pere Pescador i el camí vell de 
Figueres. Concretament des del punt on connecta amb el camí Vell de 
l’Armentera fins al límit municipal. Segons l’Ajuntament aquest vial permetria 
que el trànsit procedent de St. Pere Pescador no es veiés obligat a travessar el 
nucli històric. S’ha de dir, tanmateix, que aquest projecte no es troba en fase 
d’estudi a hores d’ara, sinó que només forma part del planejament vigent. 
 
Equipaments 

 
Com a punt de partida a nivell d’equipaments, s’ha de constatar que no hi ha 
plans sectorials ni territorials a nivell de Catalunya que regulin els àmbits 
d’escoles, transport públic, biblioteques, teatres, etc. En aquest context, el 
planejament urbanístic local no tenia cap marc de referència per assignar 
criteris d’ús d’equipament cultural i assistencial.  Actualment, la reforma escolar 
i la creació d’una xarxa sanitària primària són la nova referència del model 
d’equipament sectorial, d’acord amb les previsions del Pla Territorial General 
de Catalunya i dels plans sectorials i locals d’equipaments per a la cultura i els 
serveis socials.  
 
Al POUM de Vilamacolum queda garantida la reserva de sòl destinat a 
equipaments i dotacions comunitàries a cada classe de sòl. En tots tres Plans 
desenvolupats fins al moment s’han tingut present els equipaments i dotacions 
previstos. 
 
 
3.1.4.3.- Entorn no urbanitzat del municipi 
 
L’entorn no urbanitzat del municipi correspon al sòl no urbanitzable. Destaca en 
aquest sentit la important presència de sòl qualificat com a de protecció 
agrícola, forestal i de terrenys humits, per exemple. 
 
Per altra banda, tot i que el municipi no forma part del PEIN, ja es tenia 
consciència durant el redactat del POUM de la importància de preservar els 
espais d’interès natural existents al terme municipal. Precisament, aquest és un 
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dels criteris bàsics que es va tenir en compte a l’hora de confeccionar la 
normativa de planejament urbanístic. 
 
La protecció del sòl no urbanitzable es basa en assenyalar i delimitar les àrees 
d’especial protecció, (per raons agrícoles, forestals, paisatgístiques, 
ecològiques, simbòliques, etc), establint en cada cas la normativa de defensa 
davant el perill d’urbanitzacions i edificació. 
 
Per això, i juntament amb aquest PALS, es presenta un Pla Especial de 
Regulació d’Usos del Sòl No Urbanitzable (PERUSNU), on es detalla de forma 
més concreta el conjunt de propostes de protecció d’aquest sòl que realitza 
l’equip auditor. 
 
 
3.1.5.- Patrimoni cultural i arquitectònic  
 
Al POUM de Vilamacolum hi consta la relació dels edificis que han de ser 
contemplats al Catàleg de Patrimoni i sotmesos a protecció integral i sobre els 
quals s’ha de precisar en cada cas els criteris d’intervenció i manteniment. És el 
catàleg de Béns a protegir, que es troba dividit entre Béns culturals d’interès 
nacional, Béns d’interès arquitectònic, arqueològic o històric i el catàleg de 
masies i cases rurals. 
 
Es troben detallats als articles 119 a 123 del POUM i suposen, globalment, 11 
edificacions diverses, de les quals destaca l’esglèsia fortificada de Sta. Maria. 
Tant des de l’Ajuntament com des de l’Àrea de Patrimoni Històric, Arqueològic i 
Cultural del Dept. de Política Territorial i Obre Públiques no es té constància de 
l’absència de cap altre element singular que no estigui recollit al POUM i que 
sigui present al municipi. 
 
 
3.1.6.- Espais verds urbans, espais lliures i espais periurbans 
 
En aquest sentit s’han de destacar els següents punts: 
 

• El POUM preveu que un dels destins de les cessions gratuïtes en sòl 
urbà és per a jardins públics.  

• En el cas del sòl urbà no consolidat determina que en l’ordenació 
corresponent, un dels destins del sòl serà per espais lliures destinats a 
jardins, places i parcs urbans. 

• També es preveu que un dels destins de les cessions gratuïtes en sòl 
apte per urbanitzar és per a jardins, espais esportius i recreatius públics. 

• Els Plans d’Actuació desenvolupats fins ara han tingut present les zones 
verdes i enjardinaments previstos en el POUM fins ara. 

 
Per altra banda, no es pot parlar de l’existència d’espais periurbans a 
Vilamacolum en tant que no existeix una transició entre la trama urbana i la no 
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urbanitzada agrícola. El pas d’una realitat a l’altra és immediat de seguida que 
se surt del nucli urbà. 
 
 
3.1.7.- Qualitat dels diferents espais públics 

 
Des de l’Ajuntament no es té constància de que la qualitat dels espais públics 
existents actualment al municipi, concentrats bàsicament en el centre cívic, el 
dispensari, l’Ajuntament i l’escola no s’ajusti al nivell de qualitat exigible pels 
vilatans del municipi. 
 
 
3.1.8.- Xarxa de camins rurals i accessibilitat als espais naturals 
 
Tal i com ja s’ha esmentat, la totalitat de la xarxa de camins rurals que 
permeten l’accessibilitat als espais rurals del municipi es troben inclosos al 
POUM amb la seva corresponent protecció. 
 
Aquests camins hauran de respectar-se, restant prohibida l’obertura d’altres de 
nous, excepte els que són expressament relacionats amb explotacions 
agrícoles i forestals. Per a la seva obertura serà preceptiva la llicència 
municipal d’obres, prèvia autorització prevista a l’article 43.3 de la Llei del sòl i 
previ l’informe favorable del servei Territorial d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
de Girona. 
 
A més, els tancaments que poguessin realitzar-se al llarg d’aquests camins 
hauran de separar-se 5 m. del seu eix, considerant com a tal la línia equidistant 
d’ambdues propietats laterals. 
 
Per altra banda, podran instal·lar-se al llarg de la xarxa viària rural totes 
aquelles instal·lacions necessàries per a les explotacions agràries en general, 
així com aquelles altres l’ús de les quals fos permès pel POUM. 
 
Finalment, l’equip auditor incorpora al final del present apartat de la memòria un 
plànol confeccionat pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà on hi consta la xarxa 
actual existent de camins rurals. Aquest plànol, de fet, va ser una de les fonts 
prèvies a la redacció definitiva del POUM de Vilamacolum a l’hora de detallar el 
planejament relatiu a aquests elements. 
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3.2. BIODIVERSITAT I PAISATGE. 

 
3.2.1.- Comunitats naturals i biodiversitat biològica. 
 
La major part de la informació corresponent a biodiversitat i paisatge ha estat 
obtinguda a partir de la documentació següent: 
 
a) Avantprojecte del Pla Director de l’Empordà. Redactat d’acord amb la Llei 
23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, la qual defineix tres 
instruments de planejament territorial. 
 
- El Pla Territorial General. 
- Els Plans Territorials Parcials. 
- Els Plans Territorials Sectorials. 
 
Mitjançant aquests diversos instruments ha d’ésser formulat i aprovat el 
planejament territorial de Catalunya, amb l’amplitud i precisió necessàries per a 
que pugui ser el referent principal de la política territorial a desenvolupar pels 
poders públics en la línia que assenyalen els articles 40 i 45 de la Constitució 
espanyola, esmentats en el preàmbul de la llei, on s’assenyala que “han de 
promoure les condicions favorables al progrés social i econòmic i a una 
distribució més equitativa de les rendes regionals i personals” i que “han de 
vetllar per a la utilització racional de tots els recursos naturals amb l’objectiu de 
protegir i millorar la qualitat de la vida i de defensar i restablir el medi”. 
 
Per a completar la relació d’instruments de planejament territorial disponibles, 
cal fer esment també dels plans directors territorials, creats per la Llei 31/2002, 
de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives que va modificar 
l’article 86 de la Llei 23/1983, de política territorial. 
 
b) Estudi de la connectivitat ecològica de l’Alt Empordà, sota la coordinació i 
direcció de Josep Maria Mallarach. 
 
c) Catàleg d’espais d’Interès Natural i Paisatgístic de la Costa Brava. Elaborat 
per l’Associació de Naturalistes de Girona; assumint-ne el seu finançament la 
Diputació de Girona i la Fundació Territori i Paisatge. 
 
d) Ajuntament de Vilamacolum. 
 
Cal en primer lloc, puntualitzar que l’àmbit del Parc Natural dels Aiguamolls de 
l‘Empordà, es troba constituit pels següents municipis: l'Armentera, Castelló 
d'Empúries, l'Escala, Palau-Saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Roses, 
Sant Pere Pescador. 
 
Els municipi de Vulamacolum, doncs, no es troba dins la delimitació del Parc 
Natural dels  Aiguamolls de l’Empordà. 
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3.2.1.1. Comunitats vegetals. 

El terme municipal de Vilamacolum limita al nord-est amb els aiguamolls de 
l’Empordà. En aquest sentit cal dir que aquesta zona humida té unes 
característiques especials que la distingeixen força de les zones properes, 
assemblant-se més a la vegetació de les planes litorals que es troben al nord 
del Pirineu (Rosselló, Camarga). Al perímetre del Parc Natural dels Aiguamolls 
de l’Empordà conviuen els conreus, alguns d'arròs, amb zones de pastures (les 
Closes). 

A la zona de la plana al·luvial del Fluvià i de la Muga, en canvi, destaca el gran 
nombre de canals de drenatge els quals tenen una vegetació particular, 
dominada sobretot pels canyissars i comunitats afins. 

Les plantes més típiques d'aquests hàbitats són: el canyís (Phragmites 
australis), les balques (Typha angustifolia i T. latifolia), la jonca d'estany 
(Scirpus lacustris), el lliri groc (Iris pseudacorus), el plantatge d'aigua (Alisma 
plantago-aquatica) el malví (Althaea officinalis), la salicària (Lythrum salicaria) i 
un llarg etcétera. En aquest conjunt cal situar també la vegetació dels prats 
inundables amb aigua dolça durant un cert període de l'any. 

És un món particular sotmès a una pastura de bovins i èquids, i on junt a 
herbassars molt inundats, formats per grans càrex (Carex riparia i C. otrubae) i 
jonques d'aigua (Eleocharis palustris), s’hi poden trobar bones pastures. 

A les vores dels rius o dels recs hi ha els boscos de ribera, formats per salzes 
(Salix alba), àlbers (Populus alba), pollancres (Populus nigra), verns (Alnus 
glutinosa), oms (Ulmus minor), freixes (Fraxinus angustifolia) i tamarius 
(Tamarix anglica). 

A la part central de la plana deltaica entre els aports de la Muga i el Fluvià, s’hi 
pot reconèixer l’emplaçament d’una antiga zona palustre: són les àrees 
conegudes com l’estany de Sant Pere o de Pontarrons i les closes de les 
Paques, les Pastelles i de la Gallinera. 

Les zones palustres interiors estan formades per llims i llims argilosos amb 
matèria orgànica i més o menys salobres. Progressivament els sediments dels 
rius, encara que només siguin a les gran avingudes, tendeixen a reblir aquestes 
zones. L’acció antròpica, va accelerar aquest procés natural, de rebliment i 
dessecació, donant lloc a les closes, segons la denominació del país. Són prats 
naturals limitats per canals de drenatge i tancats amb barreres de vegetació 
(tamarius, etc.) que s’usen per al pasturatge i que donen lloc al paisatge tan 
característic de la Plana. 

Ja en el terme municipal de Vilamacolum la vegetació està totalment 
condicionada a l’activitat agrícola, que ocupa la major part territori de tal 
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manera que la zona forestal, com a vegetació potencial de la zona, només 
ocupa algunes petites zones aïllades. Apareixen comunitats vegetals arvenses 
o ruderals de distribució mediterrània associades als conreus extensius de secà 
o als fruiterars de regadiu (pomeres, presseguers,etc.). 

L’existència de recs o canals de drenatge i zones innundables al terme 
municipal afavoreix la presència en algunes àrees de formacions vegetals de 
major interès, formades per canyissars o herbassars, integrats d’espècies més 
higròfiles especialment a la zona del rec Sirvent, al nord del municipi.  

La presència de closes, en forma de parcel·les molt allargades amb canals a 
banda i banda que jeràrquicament drenen als torrents que van a parar al rec 
Sirvent, afavoreix la presència d’un tipus de vegetació diferent, on el tamariu 
(Tamarix sp) pren especial importància. Existeix una altra tipologia de closes, 
de formes no tan allargades, on en les franges que les limiten apareixen 
formacions arbòries de freixe de fulla estreta (Fraxinus angustifolia),  pollancre 
(Populus sp) i om (Ulmus minor) entre d’altres, amb arbusts com el tamariu o 
l’espinavessa (Paliurus spina-crhisti) i vegetació associada. 

Al límit Nord del municipi, i seguint el rec Sirvent, apareixen canyissars formats 
principalment per canyís (Phragmites australis), amb flora natant 
(Hydrocharition) i poblaments submersos de grans espigues d'aigua 
(Potamion).  

A més, en aquesta àrea també es presenta una de les darreres localitzacions 
catalanes d’espècies d’aigua dolça com és el cas de Senecio doria i Euphorbia 
palustris. Aquesta darrera està catalogada al Decret 328/92  pel qual s'aprova 
el Pla d'espais d'interès natural. Existeixen igualment altres plantes d'indrets 
xops també força rars, almenys a la terra baixa mediterrània, com Juncus 
subnodulosus, Stachys palustris, Genista tinctoria o Molinia coerulea. 

L’acció antròpica a Vilamacolum protagonitzada per l’agricultura va modificar 
l’anterior paisatge. 

El segle XlX va representar l’època de màxima intensificació agrícola. Des del 
1840, sobretot, hi hagué una nova expansió de la superfície conreada, 
mitjançant la rompuda de les closes i la dessecació dels estanys de Siurana, 
Vilacolum i el de Riumors amb tècniques noves. Es produí, també, un 
increment i millora de la producció i de la mecanització provinent de França. Pel 
que fa als arrossars, que al segle XVlll estaven pràcticament tots ubicats al sud 
del Fluvià, foren prohibits el 1838 a causa de la mortalitat que provocava el 
paludisme. 

Una novetat agrícola important fou l’expansió de la userda (alfals) fruit de la 
demanda de farratges derivada de l’augment de la necessitat de carn i llet de la 
regió barcelonina. 
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La zona litoral era una terra d’estanys i aiguamolls, els quals n’impedien 
l’aprofitament agrícola. És justament en aquest segle quan s’introdueix al pla el 
blat de moro, el qual va reemplaçant l’arròs en les terres recentment guanyades 
als aiguamolls (closes).  

La progressiva dessecació dels estanys que inundaven la plana tingué el punt 
àlgid al segle XlX lligat amb el fort creixement demogràfic que experimentà l’Alt 
Empordà (el 1877 s’arriba a un màxim de població). Aquesta expansió de 
l’agricultura permet la millora dels sistemes de conreu. S’introdueix l’userda (o 
alfals), conreu que passa a formar part de la trilogia del blat de moro i del blat. 

L’altra gran canvi apareix a la dècada dels 60 amb la irrupció del regadiu: la 
construcció de l’embassament de Boadella suposa un increment del 30% de les 
terres de regadiu de la plana.  

Arrel d’això algunes zones s’especialitzen en el conreu d’arbres fruiters, apareix 
la ramaderia intensiva i es produeix una concentració de la propietat arrel de 
les noves àrees regables. La plana s’acaba especialitzant en la producció de 
cultius estretament vinculats al regadiu (alfals, blat de moro i arbres fruiters). 

Les característiques dels camps de conreus que en l’actualitat es localitzen a la 
zona de Vilamacolum obeeixen a un patró que ve definit per àmplies parcel·les, 
força regulars i fàcilment conreables, relleus suaus i elevada fertilitat. Són 
conreus on el grau de productivitat és, doncs, elevat.  

Entre aquests, apareixen marges arbrats (rengles d’arbres de ribera, salzes 
principalment), tanques de xiprer per protegir els conreus de la tramuntana, 
petits canals, boscos-illa, closes... que constitueixen elements paisatgístics de 
notable interès: així mateix, donen un alt grau de biodiversitat i juguen un paper 
clau en la connectivitat entre les zones forestals i espais protegits.  

La confluència d’hàbitats agrícoles, closes, tanques vegetals, zones de recs i 
canals esmentats anteriorment existents al terme municipal de Vilamacolum fa 
que la varietat i la diversitat vegetal sigui abundant i d’una importància botànica 
indubtable.  
 
Els hàbitats més representatius que es troben presents dins el terme municipal,  
segons la cartografia d’hàbitats elaborada per la Generalitat de Catalunya, són 
els següents: 
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Sant Pere Pescador

Vilamacolum

 
    Figura 3.2.1.: Cartorgrafia d’hàbitats a Vilamacolum. 

    Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En aquest sentit s’ha de fer esment que, des de l’Ajuntament, s’afirma que la 
zona que segons la cartografia d’hàbitats de la Generalitat de Catalunya 
apareix com a zona d’alzinars de la terra baixa, en l’actualitat és una de pineda. 

El Consell de les Comunitats Europees va aprovar l'any 1992 la Directiva 
92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de 
la fauna i la flora silvestres, coneguda també com la Directiva hàbitats. 
Ella representa, actualment, i juntament amb la Directiva de les aus, 
l'instrument més important d'aplicació en tot el territori de la Unió Europea per a 

Fruiterars, principalment de regadiu: sobretot conreus de pomeres 
(Pyrus malus), de presseguers (Prunus persica), pereres (Pyrus 
communis) i d'altres rosàcies 

Conreus herbacis intensius: sobretot cereals i farratges 

Regió fluvial inferior o dels mugílids (Mugil, Liza), anguila (Anguilla 
anguilla) 

Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) de terra baixa 
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la conservació dels hàbitats, les espècies i la biodiversitat. L’objectiu global de 
la Directiva d’hàbitats, descrit en l’article 2.1, és "contribuir a garantir la 
biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora 
silvestres en el territori europeu dels estats membres".  Per altra banda, la 
Directiva posterior, 97/62/UE modifica i completa alguns aspectes dels inclosos 
a la Directiva 92/43/CEE.   

La cartografia dels hàbitats d’interès comunitari de l’annex I de la Directiva 
92/43/CEE (Directiva hàbitats), modificada per la Directiva 97/62/CE del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, en 
referència al terme municipal de Vilamacolum es mostra a la figura següent: 

Sant Pere Pescador

Torroella de Fluvià

Vilamacolum

 

    Figura 3.2.2.: Cartorgrafia d’hàbitats a Vilamacolum. 
    Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
 
 
               Hàbitats d’interès comunitari 
 
 
Així doncs, segons aquesta figurs, al terme municipal de Vilamacolum no  
consta cap hàbitat catalogat com a d’interès comunitari. 
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3.2.1.2. Comunitats animals. Fauna. 

La fauna a Vilamacolum s’ha de referenciar necessàriament a la dels 
aiguamolls de l’Empordà en tant que àrea més significativa a la seva proximitat. 

En prohibir-se els tractaments aeris contra els mosquits, han augmentat molt 
totes les poblacions d'invertebrats, sobretot dípters, papallones, libèl·lules i 
crustacis. Cal destacar la presència de sangoneres (Hirudo medicinalis), 
espècie en forta regressió a causa de les antigues captures i la pèrdua 
d'hàbitat. 

Els peixos tenen aquí bones poblacions, essent els més abundants: la carpa 
(Cyprinus carpio), el joell (Atherina boyeri), les llisses (Mugil cephalus, Liza 
ramada) i les anguiles (Anguilla anguilla). Els més destacables per la seva 
raresa són l'Espinós (Gasterosteus aculeatus) i el fartet (Aphanius iberus). 

Les poblacions de rèptils i amfibis estan ben representades, i en destaquen el 
tòtil granoter (Dyscoglossus pictus), els tritons (Triturus marmoratus i T. 
helveticus), la tortuga de rierol (Mauremys caspica), els sargantaners 
(Psammodromus algirus i P.hispanicus) i el lluert (Lacerta viridis). 

Quant als mamífers, cal destacar la llúdriga (Lutra lutra) amb la qual s'està 
tirant endavant un projecte de reintroducció, el turó (Putorius putorius), força 
estès, i la daina (Dama dama), reintroduïda l'any 1987. 

Els ocells, dels quals s'han observat 328 espècies diferents, han experimentat 
un augment realment espectacular gràcies a la constitució de les reserves l'any 
1983. Així, per exemple, el bitó (Botaurus stellaris) passa de no nidificant a tenir 
6 parelles l'any 1997, la cigonya (Ciconia ciconia) de cap parella a 16 el 1997, 
l'arpella (Circus aeruginosus) d'una parella a 15, l'ànec collverd (Anas 
platyrhynchos) de 200-250 parelles a unes 2.500. 

Altres espècies nidificants destacables són el martinet menut (Ixobrychus 
minutus), amb 35 parelles, l'ànec xarrasclet (o roncaire, a l'Empordà) (Anas 
querquedula), 4 parelles, la polla blava (Porphyrio porphyrio), reintroduïda l'any 
1989 a base d'exemplars procedents de Doñana i que ja se'n va comprovar la 
cria l'any següent (la població actual es calcula en uns 150 exemplars), el 
rasclet (Porzana pusilla), amb unes quantes parelles, i la trenca (Lanius minor), 
amb 10 parelles, que constitueixen una de les dues úniques poblacions 
ibèriques (l'altra es troba a les planes de Lleida-Osca). 

Durant l'època de migració primaveral, els aiguamolls són un refugi 
insubstituïble quan bufa la forta tramuntana. En aquestes circumstàncies, que a 
vegades poden allargar-se durant uns quants dies, es troben al parc centenars 
d'anàtids, limícoles, ardèids, passeriformes, volades de flamencs, de cigonyes, 
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etc., tot cercant descans i alimentació per travessar els Pirineus quan pari el 
vent i poder així continuar el seu viatge. 

També a l'hivern el Parc és un lloc important per a l'estada d'ocells aquàtics, 
superant els 2.000 exemplars els anàtids i fotges que arriben cada hivern. La 
mitjana d'hivernada abans de la creació del Parc era de 400 ànecs i fotges, i hi 
destacaven el nombre d'ànecs collverds (Anas platyrhynchos) i xarxets (Anas 
crecca). El lloc és també important per a la hivernada d'esplugabous (Bubulcus 
ibis) amb uns 5.000 exemplars, així com per al capó reial (Plegadis falcinellus) 
que porta uns quants anys passant l'hivern aquí. Es veuen grans volades de 
fredelugues (Vanellus vanellus) i al mar es poden observar cada any les 
calàbries agulles (Gavia arctica). 

En el Parc també s'estan portant a terme projectes de recuperació de races 
domèstiques autòctones, en concret de la vaca marinera, a partir de la vaca 
menorquina, de l'ase català i de l'oca i la gallina empordaneses. 

S’ha de destacar que la presència dels ecotons que suposen les franges entre 
cultius, ja sigui a l’entorn dels tamarigans (recs i canals de les closes), de les 
franges de freixes, pollancres i oms o a les bandes únicament arbustives, 
suposen un refugi molt important per a la fauna del municipi, especialment la 
cinegètica. A més, tota la zona de les closes, al quadrant NE del municipi,  
suposa un hàbitat faunístic força important que exerceix de zona de transició a 
nivell de protecció entre el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i el seu 
entorn exterior. 

En aquest sentit, segons l’”Estudi de connectivitat de l’Alt Empordà” i més 
concretament en el plànol elaborat com a proposta de connectivitat, el Rec 
Sirvent (que llinda al nord amb el municipi de Riumors) és una zona on s’hi 
trobem dues espècies indicadores: la llúdriga i la tortuga de rierol.  
 
En referència a la llúdriga, el POUM vigent a Vilamacolum especifica que: “...el 
tram del rec Sirvent que constitueix el límit del terme municipal és un àmbit 
regulat per l'ordre MAB/138/2002, de 22 de març, per la qual s'aprova el Pla de 
conservació de la llúdriga”. 
 
Un altre exemple d’especies destacables ve donat per les dues espècies de 
gripaus que hi ha al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, el galàpet de 
maresma (Bufo calamites) i el galàpet comú (Bufo bufo). El primer predomina al 
sector septentrional, mentre que el segon predomina al sector meridional, tot i 
que coexisteixen en la major part del seu àmbit.  
 
El Bufo calamite és abundós en els terraforts. Les aportacions de Bufo calamite 
a l’àmbit del Parc Natural a través de les rieres intermitents que hi aboquen 
són, probablement, decisives per mantenir aquest equilibri. La seva absència 
produiria un desplaçament gradual a favor del Bufo bufo, les conseqüències del 
qual són desconegudes. 
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3.2.2.- Paisatge i elements paisatgístics singulars.  

 
La companyia de serveis ambientals La Vola va portar a terme un estudi amb 
l’objectiu d’identificar, avaluar i seleccionar els sòls d’alt valor agrícola actuals a 
l’Alt i Baix Empordà amb l’objectiu de crear eines per a la seva preservació.  Els 
resultats d’aquest estudi van formar part dels treballs de base per a 
l’Avantprojecte del Pla director de l’Empordà. 
 
L’estudi es va fonamentar en definir unes àrees agrícoles amb criteris basats 
en les fonts d’informació disponibles en matèria de superfícies agràries, cultius 
implantats, rendiments agraris, etc., justificats en base a una metodologia 
sistemàtica i el més quantificable posible, concretament basant-se en tres 
valors funcionals bàsics: 
 
 
• Valor productiu: relacionat directament amb la productivitat agrícola del sòl, ja 
sigui pel rendiment, per l’alta rotació de cultius o per zones agrícoles amb 
denominació d’origen o indicació geogràfica protegida (IGP). 
 
 
• Valor ecològic: relacionat amb aspectes ecològics i paisatgístics, i 
especialment amb produccions ecològiques. Els valors de funcionalitat 
ecològica poden venir donats bàsicament per tres motius: funció de 
connectivitat ecològica, interès paisatgístic, i per funció de tampó d’àrees 
urbanes i/o industrials. 
 
 
• Valor cultural: relacionat amb aspectes socioculturals de les àrees agrícoles, 
que fins i tot poden incloure elements històrics (construccions religioses, 
construccions tradicionals agrícoles i/o ramaderes, etc.) i/o construccions 
relacionades amb l’agricultura (com ara caves). 
 
 
Els criteris de selecció avaluats i el valor funcional del sòl agrícola que es van 
determinar es mostren tot seguit de forma conjunta per a l’àmbit de referencia, 
és a dir, les comarques de l’Alt i el Baix Empordà. La figura ha estat extreta de 
la memoria del document actuyal de l’Avantprojecte (octubre de 2005). 
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Figura 3.2.3.: Sòls d’alt valor agrícola a l’Alt i el Baix Empordà. 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Avantprojecte del Pla Territorial de l’Alt Empordà. 
 
Així, Vilamacolum dispòsa d’una zona agrícola que segons els plànols exposats 
anteriorment, es caracteritza per les següents especificitats: 
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Zona agrícola de regadiu, amb denominació d’origen, indicació geogràfica 
protegida (IPG), producció ecològica, amb valor per la seva extensió, situació, 
funcionalitat ecològica i valor cultural. 
 
La producció agrícola a Vilamacolum està relacionada directament amb la 
productivitat agrícola del sòl, amb zones agrícoles amb denominació d’origen o 
indicació geogràfica protegida (IGP). També pren un important paper amb 
aspectes ecològics i paisatgístics, atés que: 
 

- La zona actua amb funcionalitat ecològica. 
- Té interès paisatgístic. 
- Té Funcionalitat de tampó d’àrees urbanes i/o industrials més properes. 
- Té valor per extensió (més de 1.000 ha). 
- Té valor cultural. Els cortals, els quals són edificis que serveixen com a 

unitats familiars d’explotació de la terra, o bé són construccions 
dedicades a guardar el bestiar, són elements artificials introduïts a causa 
de la utilització de les terres com a conreu. També les granges són 
elements artificials introduïts per actuacions humanes. La zona de les 
Closes és un espai agrícola amb construccions associades o bé a 
l’agricultura o a la ramaderia. 

 
En funció dels criteris exposats anteriorment, s’han categoritzat els sòls 
agrícoles en tres classes. Considerant els sòls d’alt valor agrícola com aquells 
espais agrícoles inscrits en forma de Denominacions d’Origen, Indicacions 
Geogràfiques Protegides (IGP) i produccions ecològiques, entenent que són 
cultius de qualitat i diferenciats, que cal potenciar per mantenir un nivell òptim 
de les rendes agràries. Així, a Vilamacolum tot el seu terme municipial es 
qualifica com a sòl agrícola de primer valor. A l’apartat 3.1 de la present 
memoria se’n detalla la ubicació en l’anàlisi del sòl al municipi. 
 
Les zones agrícoles juguen un paper important en la dinàmica ecològica de 
l’Empordà, tant a nivell paisatgístic, com de connexió i esmortiment entre 
espais naturals, o com a territoris de dispersió i cacera de les espècies 
presents. D’aquí la seva impotància i el seu valor especial per a Vilamacolum. 
 
 
3.2.2.1.- Valors intrínsecs d’un paisatge. 

 
Estètics. Es relacionen amb la capacitat que té un paisatge per transmetre un 
determinat sentiment de bellesa, en funció del significat i apreciació cultural que 
ha adquirit al llarg de la història, i en funció també del seu valor intrínsec derivat 
dels colors, la diversitat, la forma, les proporcions, l’escala, la textura i la unitat 
dels elements que el conformen. Alguns exemples de paisatge amb valors 
estètics remarcables són: 

 
a) Interfícies paisatgístiques on es produeixen combinacions harmòniques 
(agricultura-boscos, costa-mar, construït-entorn, roca-bosc).   
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b) Patrons nítids, és a dir, àrees clarament recognoscibles respecte del seu 
entorn (com estructures concèntriques, vessants de secà, valls completes).  
 
c) Fons escènics (turons, línies de muntanyes, horitzons). 
 
d) Espais agrícoles unitaris (mosaics agrosilvoforestals, extensions de secà, 
zones de conreu intensiu, hortes). 
 
d) Conjunts monumentals (monuments singulars en entorns urbans, 
construccions agrupades). 
 
e) Altres singularitats estètiques (alineacions arbòries en marges de carreteres i 
camins, accessos endreçats a nuclis). 
 
Des del punt de vista estètic, el paisatge de Vilamacolum destaca perquè: 
 
- Constitueix una zona amb interfícies paisatgístiques on es produeixen 
combinacions harmòniques. 
- Està formada per espais agrícoles unitaris. 
- Està constituït per fons escènics. en aquest cas parlem d’horitzons. 
- Conté singularitats estètiques com alineacions arbòries en marges de 
carreteres i camins. 
 
Ecològics. Fan referència als factors o elements que determinen la qualitat del 
medi natural. Es consideraran els següents factors: 

 
a) Espais amb interès natural, que inclouran també els paisatges “reconeguts” 
per criteris  estrictament naturals.  
 
b) Connectivitat ecològica entre espais naturals. 
 
Des del punt de vista ecològic, el paisatge de Vilamacolum destaca perquè: 
 
- Constitueix una zona amb espais d’interès natural en quant a flora i fauna. I a 
la vegada, es tracta d’una zona que exerceix el paper d’esmorteïment a la zona 
del Parc dels Aiguamolls de l’Empordà. Addicionalment, tal i com s’ha descrit 
anteriorment la zona agrícola té valor ecològic. 
 
- Parts d’ell que s’especifiquen més endavant exerceixen de connector 
ecològic. 
 
Productius. Estan relacionats amb la capacitat d’un paisatge per proporcionar 
beneficis econòmics, convertint els seus elements en recursos. La productivitat 
es pot obtenir a través d’activitats agrícoles, ramaderes, forestals, cinegètiques, 
turístiques, industrials o mineres. 
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El valor productiu del terme municipal de Vilamacolum és molt elevat des del 
punt de vista agrícola.  

 
Històrics. Corresponen a les petjades més rellevants que l’ésser humà ha 
deixat en el paisatge al llarg de la història, com ara: 
 
a) Tipologies constructives (masos, molins, barraques, cabanes, torres, ponts, 
castells, muralles, esglèsies). 
 
b) Tipologies d’assentament.  
 
c) Distribució històrica de l’activitat depenent de les condicions naturals del 
territori (àrees de pastura transhumant, colònies industrials).  
 
d) Restes arqueològiques.  
 
e) Centres històrics dels nuclis urbans o altres conjunts arquitectònics (colònies 
industrials).  
 
f) Estructures parcel·làries i els seus límits (marges, murs, tanques, closes). 
 
g) Sistemes d’estructures de contenció de sòls (terrasses, bancals) 
 
h) Sistemes de reg autòctons (formats per recs tradicionals, fonts, ponts de 
pedra, passeres, pous, sínies). 
 
i) Espais on es desenvolupen tècniques de treball tradicional. 
 
j) Xarxa de camins públics i camins ramaders. 
 
Des del punt de vista històric, el paisatge de Vilamacolum destaca perquè: 
 
- Està conformat per una estructura parcel·lària, amb tanques vegetals algunes 
d’elles i amb zones com és el cas de les Maleses de Vilamacolum amb closes. 
 
 
3.2.3.- Estat de Conservació i Gestió dels Espais Naturals i Rurals. 
 
En línies generals, la gestió d’aquests espais recau directament en l’Ajuntament 
mitjançant la seva normativa urbanística. Tanmateix, existeixen altres 
administracions actuants per a elements territorials concrets, com ara ho és 
l’Agència Catalana de l’Aigua per a la franja de domini públic hidràulic als rius, 
recs i rieres existents o el DARP a les àrees de conreu, entre d’altres. Això fa 
que, sovint, es constati un solapament d’administracions amb capacitat 
d’actuació sobre un mateix espai.  
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La continuitat en els usos del sòl és un aspecte important en relació a 
continuïtat productiva dels espais agrícoles. Com més s’assemblen els usos del 
sòl entre els espais agrícoles i els seus territoris de connexió més s’assegura la 
capacitat de manteniment de l’activitat agrícola.  

Quant a la gestió dels espais naturals i rurals, entenent que no únicament 
s’està parlant dels espais agrícoles, sinó tot el conjunt que el configura, com 
ara rengles d’arbres de ribera, tanques de xiprer per protegir els conreus de la 
tramuntana, petits canals, closes, etc., a Fortià no hi ha cap eina de gestió  
específica d’aquests espais en l’actualitat, excepte pel que fa referència a 
l’arranjament i neteja de camins. Són els mateixos pagesos, els que 
s’encarreguen de preservar el seu espai agrícola, fet que, de retruc, va en 
benefici del conjunt de l’espai rural.  

A tal efecte, l’Ajuntament de Vilamacolum va sol·licitar una sèrie de 
subvencions durant l’any 2004 per a l’arranjament i neteja dels següents 
camins (no es disposa d’informació per a altres anys): 
 
-Camí de les Maleses de Vilamacolum. 
-Camí Vell. 
-Camí de les Cues. 
-Camí de les Closes. 
-Camí de la Baixada. 
 
Un cop concedida, l’arranjament i neteja es va portar a terme. Tot seguit se’n 
detallen les característiques principals de la tasca realitzada. 
 
La tasca de neteja i desbrossament va consistir en fer passar un tractor amb un 
braç articulat que contenia el sistema de tall i trituració de la coberta vegetal. 
Aquest tractor va passar diverses vegades amb la finalitat de deixar 
completament netes les vores i marges dels camins. Això ha estat així per als 4 
últims camins esmentats anteriorment. 
 
Quant al Camí de les Maleses de Vilamacolum, el treball va consistir en el 
moviment de terres i el condicionament del camí amb sub-base artificial. El 
moviment de terres va consistir en l’anivellament del camí i la formació i neteja 
de vorals en els llocs que es va creure necessari. El condicionament del camí 
es va fer amb base sub-granular de pedrera de 1 cm de gruix, convenientment 
compactada. 
 
Per altra banda, l’escassa presència de boscos al municipi (menys del 4% de la 
superfície muniocipal actual) i el seu ús actiu com a berreres contra el vent per 
a determinades explotacions agrícoles fan que el seu estat de conservació 
també sigui molt bo. Des de l’Ajuntament no es té constància de cap 
problemàtica en aquest sentit. Les úniques actuacions de prevenció d’incendis 
forestals són les de neteja i desbrossat dels marges dels camins. Amb 
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aquestes actuacions s’aconsegueix l’eliminació de les plantes que creixen a les 
cunetes i vores dels camins, i prevenir, d’aquesta manera, possibles incendis. 
 
 
3.2.4. Gestió dels cursos fluvials, zones humides. 

 
A Vilamacolum destaquen tres cursos fluvials principals que són objecte de 
gestió. Concretament: 
 
- Rec Corredor. El curs fluvial més important, que travessa el muncipi de sud a 
nord. Connecta amb el Rec Sirvent. 
- Rec del Prat. 
- Rec Sirvent. Aquest al llindar del terme municipal de Vilamacolum amb el 
terme municipal de Riumors.  
 
Aquests recs estan compresos a la plana de l’Empordà, des de la 
desembocadura de la Muga fins a l’Escala. En tot aquest tram es troben petites 
conques litorals que desguassen al golf de Roses mitjançant recs, molt sovint 
modificats per la presència de canals artificials. Un exemple és el rec Sirvent, 
que drena les aigües de Siurana i Vilamacolum, entre el Fluvià i la Muga. 
Aquests recs tenen un caràcter estacional, és a dir, que s’omplen en èpoques de 
pluja intensa. 

 
La preservació dels rius, rieres i torrents, així com les franges de sòl properes 
als seus marges, és un aspecte fonamental de l’entorn natural, aquest fet es 
troba regulat per les disposicions legals derivades de la Llei d’Aigües (Llei 
29/85 de 2 d’agost). 
 
De forma anual, es porta a terme un desbrossat i una regenaració dels dits 
recs. L’objectiu d’aquesta regeneració és la de preservar i recuperar la qualitat 
paisatgística i biològica existent, tot mantenint les seves funcions hidrològiques. 
L’ens responsable a tal efecte és l’Agència Catalana de l’Aigua. Concretament, 
l’ACA disposa d’un programa de conservació de lleres públiques de Catalunya. 
A les seves condicions tècniques s’especifica que els treballs de conservació 
de lleres públiques han de tenir com a objectiu reduir qualsevol element que 
pertorbi la funcionalitat del règim del sistema fluvial, respectant i/o ordenant els 
valors naturals, així com els diferents elements que el configuren.  
 
Així, l’ACA proporciona subvencions a determinats municipis per efectuar 
aquestes actuacions (principalment neteges). És el cas de Vilamacolum, al qual 
se li va concedit una subvenció per a la realització de la neteja del rec 
Corredor. Es va executar la neteja per part de la pròpia l’ACA. Les tasques 
dutes a termes durant el 2004 es detallen tot seguit: 
 
- Desbrozament i neteja del Rec Corredor al llarg de tot el seu recorregut pel 
terme muncipal. 
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- Aquest desbrozament i neteja es van realitzar amb una longitud 
aproximadament de 4.000 metres. 
- Desbrossament del curs del rec i laterals. 
- Desbrossament sobre lateral fins a 3 metres on ha estat necessari, per 
exemple a la zona de canyes que pengen dins la riera. 
- Podes de totes les branques que penjaven dins el rec i triturat d’aquestes fora 
del rec. 
- Tala de la coberta vegetl que estaven dins el curs del rec i tala dels vegetals 
morts. 
 
Per altra banda, i en referència a les zones humides, al terme municipal de 
Vilamacolum no hi trobem zones humides segons la Cartografia del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, tal i 
com es mostra tot seguit: 

Figura 3.2.4.: Zones humides a Vilamacolum. 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
 
Per altra banda, cal esmentar també la bassa de Mas Pastells o antic estany de 
Siurana per la seva proximitat al municipi de Vilamacolum. 
 
Finalment s’ha de tenir en consideració la protecció atorgada per l’actual 
planejament urbanístic al sòl qualificat com a “terrenys humits”. Així, al POUM 
de Vilamacolum, al seu article 121, queden especificats com: 

“Es tracta d'aquells terrenys humits, corresponents a antigues closes i maleses, 
situades en l'extrem nord del municipi en el límit del rec Sirvent, a tocar el Parc 
Natural dels Aiguamolls de l'Alt Empordà, que tenen alts valors naturals i 
ambientals i en els quals s'hi desenvolupen activitats agrícoles. Es 
corresponen, dins el sòl no urbanitzable, a la zona anomenada de terrenys 

Zones humides 
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humits (clau SNU th). Les actuacions en aquest entorn resten condicionades a 
l'informe preceptiu i vinculant del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya.” 

Així doncs, malgrat no estar registrada pel Departament de Medi Ambient i 
Habitatge cap zona humida, sí que hi consta al POUM de Vilamacolum una 
antiga zona de closes i maleses a l’extrem nord del municipi, així com una altra 
també catalogada de menors dimensions però molt propera a aquesta primera. 
 
 
3.2.5. Surgències d’aigües. 

 
A Vilamacolum, fins a finals dels anys setanta del segle passat, l’aqüífer es 
trobava molt proper a la superfície, de manera que en alguns punts del terme 
municipal hi havia surgències d’aigua. Durant el període comprès entre el 1970 
i 1985 el nivell freàtic va anar baixant, degut en bona part a les extraccions 
d’aigua per ús agrícola i ramader que es feien a la zona. 
 
Aquesta baixada en el nivell freàtic va fer que ja a la dècada dels anys 90 
desapareixessin en la seva totalitat totes les surgències del terme municipal de 
Vilamacolum. Així doncs, en l’actualitat no hi ha cap tipius de surgències a 
Vilamacolum. 
 
Aquestes antigues surgències d’aigua eren conegudes a la zona com a “ullalls”, 
mot pel qual els pagesos de la zona designaven els punts on el seu bestiar hi 
podia anar a beure. 
 
 
3.2.6. Fragmentació dels espais lliures. 

 
Bona part de l’espai agrari a l’Empordà tenia, fins fa uns pocs decennis, un 
paisatge agropecuari reticulat format per un mosaic de conreus, prats o 
pastures envoltat de filerades arbòries i/o arbustives, intercalat amb bosquetons 
en galeria i boscos de ribera que resseguien la densa xarxa de drenatge. 
 
Aquell paisatge tradicional allotjava una gran biodiversitat i tenia un gran 
atractiu estètic. Al llarg dels darrers 20 anys, la tala progressiva dels 
bosquetons en galeria, dels boscos de ribera, dels tallavents arboris i arbustius, 
les estassades i cremades de les vores de recs i torrents han anat de bracet 
amb l’ampliació de les parcel·les de conreu i la proliferació de conreus intensius 
i fruiterars de regadiu, sotmesos a tractaments fitosanitaris, la qual cosa ha 
comportat un considerable empobriment de la biodiversitat d’aquests espais i 
també del seu atractiu estètic. 
 
A diferència del que ha succeït dins del Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà, on s’han conservat i recuperat més de 800 ha de closes, fora del 
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Parc Natural les closes han esdevingut cada vegada més rares i escasses. 
Durant els darrers 20 anys, la grafiosi que ha matat la majoria dels oms ha 
estat l’excusa per eliminar fileres arbòries senceres, compostes de diverses 
espècies arbòries i arbustives, a banda dels oms. S’estima que a l’Alt Empordà, 
s’han destruït quasi el 90% de les closes que existien al 1957. 
 
Quant a la fauna, els principals impactes directes els han rebut els lepidòpters, 
atès que les closes són l’hàbitat de les comunitats més riques d’aquest grup a 
l’àrea d’estudi, i també sobre la reducció de les poblacions d’amfibis, i altres 
espècies de distribució escassa, associades a les xarxes de recs de les closes, 
com ara l’espinós (Gasterosteus aculeatus) o el turó (Mustela putorius). Quant 
a la connectivitat biològica, la fragmentació i reducció de les closes ha limitat en 
gran mesura les possibilitats de dispersió de nombrosos grups d’inverterbats, 
amfibis i rèptils. 
 
En molts llocs, les closes han estat substituïdes per conreus de blat de moro o 
girasol, arrossars o plantacions de fruiters, sotmesos a tractaments fitosanitaris 
intensos i de gran pobresa biològica. A més, darrerament es tendeix a envoltar 
els camps de fruiters de tanques de malla metàl·liques d’alçada compresa entre 
1-2,5 m i de densitat variable, les quals impedeixen sovint el desplaçament a 
través seu de moltes espècies de mida superior al conill. 
 
La intensificació de l’agricultura ha comportat l’eliminació d’elements 
paisatgístics de notable interès, com pantalles d’arbres i closes, amb la 
consegüent simplificació del paisatge agrari de la plana. La creixent irrupció 
dels sistemes de regadiu a l’Alt Empordà ha comportat una especialització 
creixent en fruita dolça, camps de blat de moro i farratges.  
 
La implantació de grans explotacions intensives de vaques, aviram i porcs i 
l’expansió d’altres usos de caire urbà i industrial contribueix també a la 
desaparició d’aquests paisatges agrícoles que es caracteritzen per l’alternança 
de conreus amb clapes de vegetació natural que formen un paisatge agro-
forestal molt interessant també des del punt de vista de la biodiversitat; enmig 
d’aquest mosaic apareixen erms, masies, explotacions ramaderes, marges 
arbrats, petits canals, boscos-illa i horts, una sèrie d’elements d’interès 
paisatgístic que trenquen la continuïtat dels camps de conreu de la plana 
seguint un patró definit per àmplies parcel·les fàcilment conreables. Les 
pressions urbanístiques constants van en detriment de molts d’aquests 
elements integrants del paisatge tradicional de l’Empordà. 
 
Un altre dels possibles impactes és la disminució de sòl agrícola. La major part 
del sòl agrícola es concentra a les planes al·luvials, als espais planers que són 
també els més aptes per a la urbanització i la implantació d’altres usos i 
activitats. Per aquest motiu, és habitual que es produeixi un conflicte entre els 
usos agrícoles i la urbanització. 
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Per al cas concret de Vilamacolum, aquesta fragmentació no es tant  manifesta 
com a d’altres municipis més pròxims a la costa (a causa de la pressió turística) 
o de nuclis més urbanitzats (com la corona de Figueres). A Vilamacolum sí que 
és possible encara mantenir una continuïtat dels espais agrícoles en mosaic. El 
fet d’ubicar-se en una franja post-litoral sense una pressió urbanística intensa 
ha preservat en gran mesura els espais agrícoles del municipi. 
 
 
3.2.7.- Connectivitat funcional, social i paisatgística. 
 
La connectivitat és la qualitat que fa possible el contacte entre diversos 
ecosistemes, espais naturals, comunitats, espècies o poblacions. En el cas de 
les poblacions i de les espècies, comprèn tant els moviments per a satisfer les 
seves necessitats diàries o estacionals com els que es fan per facilitar la 
dispersió d’elements juvenils, per escapar de pertorbacions o per facilitar el flux 
genètic. La fragmentació dels espais naturals pot anar creixent sense que hi 
hagi resultats gaire apreciables per a la conservació, fins assolir un cert llindar, 
passat el qual la integritat de certs sistemes naturals s’esfondra i els problemes 
s’agreugen de cop i volta. Aquest llindar depèn d’una multitud de factors biòtics 
i abiòtics molt diversos que no són fàcils de determinar. 
 
Segons l’escala, les connexions terrestres més importants per a la conservació 
del patrimoni natural es poden agrupar en dos conjunts: els corredors biològics 
i els enllaços paisatgístics. Dins del primer grup, segons la funció prioritària que 
exerceixen, es poden distingir els corredors ambientals, els corredors 
faunístics, les vies migratòries, els passadissos d’hàbitat i els corredors 
riberencs. Dins del segon grup, que s’estén a àmbits més extensos, es 
diferencien els cinyells verds, les vies verdes i els passadissos paisatgístics.  
 
La connectivitat està vinculada al criteri de dimensions i al de fragilitat. Una 
bona connectivitat pot compensar les dimensions reduïdes d’un espai natural i 
fer minvar la fragilitat de les comunitats o espècies que acull. 

Pel que fa a la legislació relativa a connectivitat a Catalunya, diversos 
instruments legislatius i de planificació promulgats en el marc de la Generalitat 
de Catalunya han incorporat també aquestes consideracions.   

La Llei catalana 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, fa èmfasi en dues 
qüestions d’interès pel que fa a la connectivitat biològica. Una és la gran 
varietat d’espais naturals de Catalunya, a causa de la seva particular situació 
geogràfica i la seva orografia. L’altra és la seva intensa humanització. També 
assenyala com en aquests espais han anat apareixent desequilibris greus, 
bàsicament a causa d’un fort creixement de la població i del desenvolupament 
econòmic i tecnològic. En aquest sentit, la llei determina que correspon a les 
administracions públiques la protecció dels espais naturals, el manteniment 
dels seus equilibris i la defensa enfront de les causes de degradació que els 
poden amenaçar.   
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A banda d’altres disposicions generals i de regulacions específiques que conté 
la Llei, el seu capítol tercer regula el Pla d’espais d’interès natural (PEIN). El 
PEIN és un pla territorial sectorial, que va ser aprovat mitjançant el Decret 
328/1992. Sovint en els àmbits situats entre els espais del PEIN es dóna una 
apreciable continuïtat dels hàbitats característics d’aquells i/o la presència 
d’altres elements de connexió biològica.   
 
La carta de presentació mateixa del PEIN ja assenyala la importància de la 
connexió entre els espais protegits i cita textualment: "Els espais naturals no 
poden ser concebuts com a illes relictuals, desconnectades del territori que les 
envolta. Cal una planificació i una gestió integrades del territori global en què es 
troben immerses, cercant la connectivitat biològica i, fins i tot, la continuïtat 
física, de manera que el sistema esdevingui una autèntica xarxa”.  
 
És per això que el programa de desenvolupament del PEIN estableix 
explícitament l’objectiu de garantir les connexions biològiques entre els 
diferents espais del PEIN i, amb aquesta finalitat, determina la creació d’un 
programa específic de treball destinat a "…la determinació dels criteris i les 
mesures necessàries per garantir el manteniment de les degudes connexions 
biològiques entre els espais inclosos en el PEIN".  
 
Aquest programa ha culminat amb el treball “Connectivitat biològica i Pla 
d’espais d’interès natural de Catalunya: Diagnosi general. Etapa 1” (Direcció 
General de Patrimoni Natural i del Medi Físic, 1999). Els seus resultats 
constitueixen la base immediata per a la formulació de les directrius 
estratègiques.  

No únicament en el PEIN està recollit l’objectiu de la connectivitat biològica. El 
Pla territorial general de Catalunya (1995), marc de coherència de tots els 
altres plans, programes i accions amb incidència territorial, assenyala, en 
relació amb els espais que són objecte de protecció, que "… els espais de 
lligam i de relació entre els espais del PEIN són aquells espais que estructuren 
una xarxa contínua i els incorporen en un sistema territorial més ampli” i també 
que "…cal tractar aquests espais com un sistema territorial integrat d’espais 
naturals que ofereixin un continu natural i, d’aquesta manera, assegurar la 
continuïtat de la taca de sòl no urbanitzable per tot el territori”.   

L’any 1999 l’Associació de Naturalistes de Girona va proposar a la Diputació de 
Girona i la Fundació de Territori i Paisatge l’elaboració d’un Catàleg d’Espais 
d’Interès Natural de la Costa Brava.  
 
Així, doncs i segons aquest Catàleg (entregat per l’Associació Naturalista de 
Girona a la Diputació de Girona el 20 d’agost de 2002), els possibles 
connectors i espais que es trobarien dins l’àrea d’estudi es representen tot 
seguit.   
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a) Connector Camp del Serrat-Roquetes-Turó de la Bomba. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superfície i municipis que es comprenen: 238’252 ha i abarca part dels 
municipis de Riumors, Torroella de Fluvià i Vilamacolum. 
 
Delimitació: Des de Riumors seguint la carretera GIV-6215 per continuar amb 
el canal de reg que ve de l'estany Robert fins el rec Sirvent i per aquest fins el 
mas de la Bomba. D'aquest punt seguint la carretera C-252 fins el camí que 

 

Connector 

Vilamacolum 
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porta a la Guàrdia i tornarem a seguir el rec Sirvent fins el primer rec que baixa 
del camí del Ras. 
 
D’aquí segueix el camí en direcció a Riumors per acabar prenent com a límit el 
rec que baixa des del poble. 
 
Caracterització de l’espai: Zona d'aiguamolls dolços interiors atrevessat per 
una important xarxa de canals i sèquies ocupades per conreus de regadiu, 
principalment blat de moro, i per arrossars al sector més oriental. Al sud troba 
una petita zona elevada ocupada per conreus de secà, oliveres, prats de 
pastura i retalls d'alzinar. 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: Destaca la presència de nombroses 
plantes d'ambients humits típiques de zones d’aigua dolça que alberguen un 
tipus de vegetació natant (Hydrocharition) i poblaments submersos de grans 
espigues d'aigua (Potamion). A més, en aquesta àrea també es presenta una 
de les darreres localitats catalanes d’espècies d’aigua dolça com és el cas de 
Senecio doria i Euphorbia palustris. Existeixen igualment altres plantes d'indrets 
xops també força rars, almenys a la terra baixa mediterrània, com Juncus 
subnodulosus, Stachys palustris, Genista tinctoria o Molinia coerulea. 
 
Als indrets més secs es troben poblacions d'Orchis conica. És també rellevant 
destacar la zona d’alzinar, ja que esdevé un dels pocs boscos monoespecífics 
que es troben a la plana formats únicament per l’alzina. 
 
Construccions i instal·lacions: Edificacions de caire rural col·locades als 
indrets elevats. 
 
Elements arquitectònics i patrimonials d’interès: El nucli de La Guardia 
presenta dalt del turó de Sant Feliu un panorama magnífic. Bella unitat 
paisatgística que representa el rerafons del Parc dels Aiguamolls on des de La 
Guardia agafaria fins la carretera de Figueres a Torroella. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i els 
valors naturals de la zona: Molt transformat per l'activitat agrícola, manté 
alguns elements florístics que semblen poder-se conservar amb l'actual sistema 
de recs i canals existent. La pressió ramadera al turó de la Bomba resulta en 
algun indret excessiu. Altrament, en alguns punts de l’espai s’ha cultivat de 
manera important l’olivera, que comparteix l’espai amb altres cultius intensius 
com el blat de moro o el gira-sol. Cal destacar també que aquesta àrea 
conserva encara fileres d’arbres (bàsicament fruiters, lledoners, plàtans, 
pollancres, àlbers,etc.) i arbusts (esbarzers,aranyoners,etc.) que permeten una 
certa continuïtat de les masses forestals i garanteixen la mobilitat de petites 
espècies faunístiques entre els diferents camps de cultiu. 
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b) Connector Parc Agrari. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen: Ocupa 19.260,801 Ha. i compren 
part dels municipis d’Albons, Bàscara, Bellcaire d’Empordà, Biure, Cabanes, 
Castelló d’Empúries, El Far d’Empordà, Figueres, Fortià, Garrigàs, Garriguella, 
l’Armentera, l’Escala, la Tallada d’Empordà, Llers, Masarac, Mollet de Peralada, 
Palau de Santa Eulàlia, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Pont de Molins, Rabós, 
Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Sant Pere Pescador, Siurana, Torroella de 
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Fluvià, Ventalló, Vilasacra, Vilabertran, Viladamat, Vilajuïga, Vilamacolum, 
Vilamalla i Vilaür. 
 
Delimitació: Aquest espai abasta la superfície agrícola del reralitoral alt 
empordanés. D’aquesta manera els límits queden establerts, d’una banda per 
la xarxa d’espais d’interès i, de l’altra, per la variant de Figueres i la cota 
altimètrica corresponent als 40 metres. 
 
Caracterització de l’espai: Espai totalment agrícola. La superfície que inclou 
presenta diferents tipologies de cultius entre els quals dominen el blat de moro, 
els fruiters amb espatllera, girasols, blat, etc. També s’hi 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 relictuals que 
han quedat entre la matriu agrícola. 
 
 
3.2.7.1.- L’estudi de connectivitat ecològica del Parc dels Aiguamolls de 
l’Empordà. 
 
A l’”Estudi de connectivitat ecològica del Parc dels Aiguamolls de l’Empordà”, 
dirigit i coordinat per Josep Maria Mallarach, es disposa d’una anàlisi de la 
distribució de la proposta de connectors ecològics esmentada anterioment per 
municipis. Per al cas de Vilamacolum, les dades són: 
 

Municipi Àrea total (ha) Àrea connector (ha) % Connector 

Vilamacolum 549,61 41,10 7,5% 

Taula 3.2.1.: Superfície de connectors a Vilamacolum. 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Estudi de connectivitat ecològica del Parc dels Aiguamolls de 
l’Empordà. 
 
Així, segons l’Estudi esmentat, Vilamacolum tindria una superfície del 7,5% del 
seu terme municipal que tindria la funció de connector ecològic. A la figura que 
es mostra més endavant, es pot veure la franja de territori en qüestió 
 
Segons el plànol que es va elaborar de proposta de connectivitat en aquest 
mateix estudi, el Rec Sirvent és una zona on s’hi troben dues espècies 
indicadores: la llúdriga i la tortuga de rierol, tal i com també es mostra tot seguit. 
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     Figura 3.2.5.: Connectors biològics  a Vilamacolum. 

 Font: Estudi de connectivitat ecològica del Parc dels Aiguamolls de l’Empordà. 
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La llúdriga és una espècie indicadora d’ecosistemes hídrics de bona qualitat. Li 
calen cursos nets, amb abundor de peix i de crancs. Té una gran mobilitat, 
sempre que tingui coberta de vegetació. Quan la vegetació de ribera ha estat 
arrasada i el curs dessecat en un tram superior als 100 m, té dificultats per 
creuar-lo. Els seus requeriments espacials són molt amplis. S’ha calculat que 
l’àrea de campeig d’un mascle oscil·la entre 21-93 km de curs fluvial, amb 
valors mitjans de 45 km, mentre que l’àrea de campeig de les femelles és 
lleugerament inferior, compresa entre 5-64 km, amb valors mitjans de 26 km. 
És evident, doncs, que una població viable de llúdriga té un hàbitat 
enormement superior al del Parc Natural dels Aiguamolls i al de tot l’àmbit 
d’estudi analitzat i que la conservació d’aquesta espècie en el Parc Natural 
requereix del manteniment d’hàbitats adients i ben connectats.  
 
La tortuga de rierol també és una espècie indicadora. Els requeriments 
ecològics d’aquesta espècie, tal com indica el seu nom, són rierols, torrents i 
rieres. És esporàdica o ocasional en els rius i llacunes. Li agraden els rierols 
amb bona coberta vegetal a les vores, on hi ha abundor de pedres i troncs on 
s’enfila per prendre el sol. És més tolerant a la contaminació que la llúdriga. Pot 
desplaçar-se fins a 2 km. fora dels cursos hídrics, per exemple a través de la 
garriga, per canviar de conca. És relativament freqüent en els rierols de les 
aspres empordaneses, aproximadament per sota dels 400 m d‘altitud, fins al 
nivell de la plana (entre 70-80 m d‘altitud). És una espècie carnívora, que 
s’alimenta sobretot de larves d’amfibis i d’invertebrats. Quan és adulta no té 
pràcticament enemics. 
 
 
3.2.7.2.- Connectivitat ecològica amb altres zones humides. 
 
Continuant amb la informació inclosa al l’estudi anterior, i en l’anàlisi de 
connectivitat ecològica amb altres zones humides, es determinen una sèrie 
d’espais on es considera la seva rellevància des del punt de vista de 
connectivitat d’aquestes zones humides amb el Parc del Aiguamolls de 
l’Empordà. En concret, en referència a la zona que abarcaria el terme municipal 
de Vilamacolum s’esmenta el conjunt de recs i canals següent: 
 
Rec Sirvent, del Molí (de Sant Pere), del Molí (l’Escala-Bellcaire-Colomers), del 
Molí d’en Dorra, del Riberal, del Madral, de Regatim, Cinyana i del Molí de 
Pals. 
 
Una bona part d’aquestes àrees estan incloses en l’Inventari de Zones 
Humides de Catalunya (2001) i en l’àmbit territorial del Pla de Conservació de 
la llúdriga (2002). 
 
En concret, El Pla de Conservació de la Llúdriga (Ordre 3628 del 3/5/2002) 
estableix amb caràcter permanent, com a refugi de pesca el Rec Sirvent, des 
del pont de Baseia fins al mar, així com tots els afluents dels arrossars de 
Riumors. 
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La connectivitat ecològica que existeix entre aquests espais naturals és molt 
complexa, ja que comprèn des l’aigua (dolça o salada), nutrients, sediments, 
llavors, algues, fins a nombroses espècies vegetals i espècies animals 
invertebrades i vertebrades. A nivell funcional, igualment, la connectivitat 
ecològica revesteix formes molt diverses, des de la continuïtat física, el 
funcionament estacional o esporàdic, fins els vincles que es donen en les 
passeres d’hàbitat. 
 
La quantitat i la qualitat de l’aigua constitueix un aspecte vital de la salut de 
qualsevol zona humida. El manteniment dels cabals ecològics i de qualitat en 
tots els cursos que aporten aigua a aquest ecosistema és essencial.  A més, 
les zones humides comparteixen hàbitats i espècies amb el Parc Natural dels 
Aiguamolls, amb el qual mantenen vincles funcionals més o menys continuats, 
fins el punt que per a moltes espècies el seu conjunt constitueix un sol hàbitat. 
De fet, moltes espècies d’avifauna aquàtica satisfan bona part de les seves 
necessitats fora del Parc Natural, sigui per reproduir-se, dormir, alimentar-se, 
etc. 
 
 
3.2.7.4.- l’Avantprojecte del Pla Director de l’Empordà. 
 
Als treballs de base per a l’Avantprojecte del Pla Director de l’Empordà es 
detallen els principals valors dels espais amb valor natural i connexions 
ecològiques proposades de la XEN (Xarxa d’Espais Naturals). En destaquen el 
següents: 
 
- Espai A 4: La Bomba-Antic Estany de Siurana. 
 

Nom 
Hàbitats 
d’interès Flora Fauna Observacions 

La Bomba-
Antic Estany 
de Siurana 

(A4) 

Vegetació 
hidròfita arrelada 
o flotant de llacs i 

aigües 
eutròfiques 

Alzinars 

Senecio doria 
Euphorbia palustris 

Juncus subnodulosus 
Stachys palustris 
Genista tinctoria 
Molinia coerulea 

Orchis conica 

Ocells 
aquàtics 

Gran riquesa 
paisatgística i 

diversitat florística 

Taula 3.2.2.: Espais amb valor connector connectors a Vilamacolum. 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Avantprojecte de Pla Director de l’Empordà. 
 
L’avanprojecte de pla director inclou un plànol amb la proposta de la xarxa 
d’espais naturals, on es pot veure la zona que abarcaria els connectors 
especificats a l’anterior taula (A28) i (A4), tal i com es detalla tot seguit. 
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Figura 3.2.6.: Connectors biològics  a Vilamacolum. 
Font: Avantprojecte del Pla Director de l’Empordà. 
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Vilamacolum es troba dins d’aquestes dues àrees, tot i que no es pot percebre 
clarament a la imatge. 
 
 
3.2.7.5.- L’estudi de connectivitat biològica i PEIN del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
 
Segons l’estudi “Connectivitat biològica i PEIN. Diagnosi general. Etapa 1”, del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, elaborat l’any 1999, l’índex 
d’aïllament dels espais PEIN de l’Alt i del Baix Empordà és molt alt. Aquest 
índex es fonamenta en quatre fonts d’informació: els usos del sòl, la xarxa 
hidrogràfica, la xarxa viària i l’afinitat entre espais. 
 
L’índex pot presentar valors entre 0 (espai més ben connectat de Catalunya) i 
10 (espai més aïllat de Catalunya). En aquest sentit, respecte del dos espais 
PEIN existents a la comarca de l’Alt Empordà, com són el dels Aigiuamolls i el 
de Cap de Creus, els valors de l’índex són 8,76 i 9,28 respectivament, la qual 
cosa implica un aïllament molt elevat. 
 
Això augmenta la importància de la necessitat de protecció dels connectors 
actualment existents amb l’objectiu que puguin formar part d’una xarxa més 
fluïda de entre els espais d’alt valor natural existents als seus voltants. Això 
inclou de forma especial, tal i com s’ha vist fins ara, els existents a 
Vilamacolum. 
 
 
3.2.8.- Altres aspectes i impactes significatius associats al sòl no urbà. 
 
Finalment s’esmenten els principals aspectes i impactes significatius que, a 
criteri de l’equip auditor, mereixen una especial atenció per la seva rellevància 
o incidència sobre el medi. S’han seleccionat els conjunts d’espais (sempre 
qualificats com a no urbans segons el planejament vigent) considerats com a 
més representatius del municipi. 
 
De forma genèrica, l’estructura social i econòmica de l’Empordà depèn amb 
excés de l’activitat turística, dels visitants i de les segones residències, del 
comerç, i de la construcció, sectors econòmics mútuament relacionats. Per 
contra, la resta d’activitats i especialment el sector industrial està en recessió, i 
l’activitat del sector primari està sotmesa a la pressió de les urbanitzacions. Els 
efectes de totes aquestes transformacions són constatables tant en la 
funcionalitat social com en la econòmica i van exercint cada vegada més 
pressió sobre el territori. 
 
En el cas del municipi de Vilamacolum, però, es tracta d’un nucli petit amb una 
escassa dinàmica constructiva i amb molt poca incidència pel turisme 
convencional, dedicat bàsicament a l’agricultura. 
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La industrialització de la ramaderia i l’agricultura han provocat un trencament 
de l’equilibri amb el medi natural que provoca problemes amb el sòl, l’aigua, 
l’aire i la qualitat del paisatge, fet que comporta repercussions importants en el 
paisatge de la Plana. 
 
La intensificació de l’agricultura ha comportat l’eliminació d’elements 
paisatgístics de notable interès, com pantalles d’arbres i closes, amb la 
consegüent simplificació del paisatge agrari de la plana. La creixent irrupció 
dels sistemes de regadiu a l’Alt Empordà ha comportat una especialització 
creixent en fruita dolça, camps de blat de moro i farratges. La implantació de 
grans explotacions intensives de vaques, aviram i porcs i l’expansió d’altres 
usos de caire urbà i industrial contribueix també a la desaparició d’aquests 
paisatges agrícoles que es caracteritzen per l’alternança de conreus amb 
clapes de vegetació natural que forma un mosaic paisatgístic agro-forestal molt 
interessant també des del punt de vista de la biodiversitat; enmig d’aquest 
mosaic apareixen erms, masies, explotacions ramaderes, marges arbrats, 
petits canals, boscos-illa i horts, una sèrie d’elements d’interès paisatgístic que 
trenquen la continuïtat dels camps de conreu de la plana seguint un patró 
definit per àmplies parcel·les fàcilment conreables. Les pressions urbanístiques 
constants van en detriment de molts d’aquests elements integrants del paisatge 
tradicional de l’Empordà. 

L’adopció d’uns conreus altament productius, però, té conseqüències en el 
medi físic. Els requeriments de grans quantitats d’aigua per al regadiu 
repercuteix negativament i suposen la sobreexplotació dels aqüífers. Igualment, 
les dejeccions ramaderes utilitzades com a adob per a la terra, sin no 
s’administren correctament, acaben contaminant els aqüífers. 

En el cas de Vilamacolum, el municipi es troba declarat com a zona vulnerable 
per a la contaminació de nitrats. Aquest fet pot perjudicar especialment les 
zones que actuen de connectores cap als Aiguamolls de l’Empordà. 

Finalment, l’impacte més significatius destacable a Vilamacolum correspondria 
a la zona de les Maleses de Vilamacolum, antiga zona de Closes i maleses, i 
que ara es troba totalment explotada des del punt de vista agrícola. Tal i com 
s’ha esmentat anteriorment, aquest espai té valor com a connector ecològic i 
d’interès paisatgístic, és una zona que llinda amb el rec Sirvent el qual actua 
com a corredor biològic d’espècies entre la plana i els Aiguamolls de l’Empordà.  
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3.3.- RISCOS AMBIENTALS 
 
S’entén per risc la probabilitat que un perill determinat afecti una certa població 
humana o els seus béns. En aquest apartat es tractaran les diverses vessants 
del risc que afecten d’una manera directa el municipi de Vilamacolum.  
 
A l’hora d’analitzar el risc per a cadascuna d’aquestes vessants, a més de la 
informació bibliogràfica disponible, s’ha incorporat l’informe confeccionat pel 
Servei de Planificació de la Subdirecció General de Prevenció i Avaluació, que 
depèn de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil de la Generalitat 
de Catalunya.  
 
Aquest ens confecciona per a tots el municipis de Catalunya la planificació 
associada als riscos “especials”, és a dir, els que tenen aquesta denominació 
segons la Norma Bàsica de Protecció Civil, com són els d’incendi forestal, 
inundació, accidents greus en instal·lacions amb substàncies perilloses i risc 
sísmic. 
 
Addicionalment, també es farà esment, tot i que de forma molt breu, dels riscos 
de radiacions electromagnètiques. És novament el Servei de Planificació qui 
proporciona aquesta informació, si bé la seva escassa o nul·la incidència al 
municipi no seran tractats amb el mateix grau de desenvolupament. 
 
 
3.3.1.- Riscos ambientals d’origen natural. 
 
3.3.1.1.- Risc Sísmic. El risc sísmic a Catalunya. 

 
L’Institut Cartogràfic de Catalunya disposa un mapa de zones sísmiques on es 
detalla el risc sísmic de cada comarca catalana.  
 
Aquest mapa, des d’un punt de vista tècnic, està referit a un sòl de tipus mitjà, 
que segons la classificació geotècnica utilitzada, correspon a un sòl de tipus A, 
que és el característic del 45% dels municipis de Catalunya, i que correspon a 
roques compactes.  
 
El mapa, amb la ubicació del municipi, es mostra tot seguit a la figura 3.3.1.  
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Figura 3.3.1. Mapa de risc sísmic a Catalunya i ubicació de Vilamacolum  
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 
Aquest mapa representa el risc sísmic a nivell municipal prenent com a 
referència el risc sísmic total de l’àrea de Catalunya, és a dir, que quantifica de 
forma relativa les àrees amb major probabilitat d’incidència de sismes, però no 
pas el grau d’intensitat que poden arribar a assolir.  
 
Tal i com es desprèn de la figura, la comarca de l'Alt Empordà, en línies 
generals, té un grau de risc sísmic d'entre VI i VIII, valorat amb en graus de 
l’escala MSK, que és la relativa a aquest risc. En el cas concret del municipi 
de Vilamacolum, s’identifica un valor de VII.  
 
Al plànol inclòs al final d’aquest apartat, es detalla de forma més concreta 
aquesta mateixa figura per a Vilamacolum i els municipis que l’envolten. 
 
 
 

Vilamacolum 



      
 

Diputació de Girona 

PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DE VILAMACOLUM 
 

 91 

a) Els terratrèmols a la comarca de l’Alt Empordà. 
 
La regió del Pirineu concentra la major part dels terratrèmols registrats a 
Catalunya. En aquest sentit, la xarxa sísmica de Catalunya té majoritàriament 
les seves estacions en aquesta àrea. La comarca de l’Alt Empordà disposa  
només d’una estació sísmica pertanyent a la xarxa i que ubicada a Albanyà. 
Les estacions més properes són les d’Olot (comarca de la Garrotxa) i la de 
Fontmartina (Vallès Oriental). 
 
A partir de 1995 s’ha anat instal·lant una xarxa d’accelerògrafs per tal 
d’enregistrar adequadament els moviments intensos, percebuts per la població, 
de la regió. Un dels criteris de selecció de l’emplaçament d’aquests equips és 
que sigui una zona afectada per terratrèmols importants en el passat. Dels 9 
accelerògrafs de què es disposa actualment, no n’hi ha cap a la comarca de 
l’Alt Empordà. Els més propers els trobem a Olot (comarca de la Garrotxa) o bé 
a Sant Celoni (comarca del Vallès Oriental). 
 
Alguns estudis específics realitzats pel mateix ICC, encara en curs molts d’ells, 
apunten que, tot i que la sismicitat actual del Pirineu és moderada, sí que es va 
donar un episodi sísmic destructor que va tenir lloc als anys 1427-1428. 
Sembla ser que els períodes d’activitat sísmica baixa són interromputs per 
terratrèmols destructors, amb períodes repetitius d’aquests episodis sísmics 
probablement llargs. Tanmateix, la informació històrica no és suficient i cal 
recórrer a altres estudis per determinar la distribució dels terratrèmols. 
 
Aquests altres estudis s’estan realitzant actualment per l’ICC i s’estan avaluant 
els resultats obtinguts en les diferents campanyes realitzades als anys 1991, 
1992 i 1999. Les conclusions encara no estan del tot concretades a causa de la 
mateixa naturalesa geològica i el comportament tectònic específics de la zona. 
Així, a l’hora d’avaluar el risc sísmic de la comarca de l’Alt Empordà d’una 
forma més acurada, encara s’està en fase d’espera. 
 
Pel que fa a la història sísmica (en forma de registre) al municipi de 
Vilamacolum, circumscrita a la de la comarca de l’alt Empordà, té el seu inici a 
l’any 1986, en què entrà en funcionament la Xarxa Sísmica de Catalunya. 
Tanmateix, es disposa del registre dels sismes més significatius del segle XX a 
Catalunya, que tingueren lloc el dia 19 de novembre de 1923 a la Vall d'Aran 
amb una intensitat màxima epicentral de VIII (MSK) i el dia 12 de març de 1927 
a la zona de Sant Celoni amb una intensitat màxima de VII (MSK).  
 
En el cas concret de la comarca de l’Alt Empordà durant el període 1985-2005 
(amb dades prporcionades per l’Institut Cartogràfic de Catalunya) s’han 
registrat 24 moviments sísmics amb una intensitat 1,1 (MSK) de mínima i amb 
una intensitat 2,8 (MSK). És a dir, virtualment imperceptibles per a la població, 
tal i com es mostra tot seguit.  
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Moviments sísmics registrats a la comarca de l’Alt Empordà (1989-2005)  

Dia Mes Any Hora Minut Latitud Longitud Magnitud 

13 2 1989 10 22 42,257 2,930 2,1 

4 7 1989 9 10 42,268 3,053 2,1 

17 1 1990 10 42 42,270 2,965 < 1,0 

13 11 1990 7 11 42,227 2,938 2,8 

20 11 1990 9 52 42,310 2,906 2,4 

8 2 1993 12 49 42,383 3,047 1,5 

3 7 1993 11 56 42,224 3,002 < 1,0 

9 2 1994 11 6 42,256 2,974 1,9 

29 4 1994 8 12 42,275 2,906 1,8 

3 6 1994 9 19 42,295 2,912 2,0 

23 6 1994 10 21 42,248 2,988 1,7 

19 12 1994 11 28 42,272 2,984 1,7 

9 3 1995 10 21 42,388 3,069 < 1,0 

3 4 1995 9 44 42,286 2,964 < 1,0 

13 4 1995 8 20 42,281 2,933 2,3 

4 5 1995 10 25 42,245 2,994 1,6 

5 6 1996 10 58 42,360 3,126 1,8 

23 4 1997 11 42 42,326 2,789 < 1,0 

26 1 1999 9 57 42,381 3,142 1,1 

19 8 1999 19 5 42,397 3,076 1,5 

20 8 1999 12 8 42,384 3,072 2,2 

21 10 2002 10 42 42,375 3,133 1,1 

22 7 2003 9 43 42,361 3,132 < 1,0 

4 2 2004 11 30 42,33 3,21 1,3 
Taula 3.3.1.: Moviments sísmics a la comarca de l’Alt Empordà (1989-2005). 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ICC. 
 
Cap del moviments sísmics registrats va tenir el seu epicentre dins del terme 
municipal de Vilamacolum. Això no descarta que en el futur pugui ser així, ja 
que, tal i com s’ha vist anteriorment, el municipi té un risc de nivell VII, fet que 
no permet descartar la possibilitat d’un sisme en el seu sí. 
 
b) Consideració del risc sísmic per part de la Direcció General 
d’Emergències i Seguretat Civil. 
 
Segons informació facilitada per la Direcció General d’Emergències i Seguretat 
Civil, el municipi de Vilamacolum té una sismicitat esperada de grau VII (tal i 
com ja s’ha vist anteriorment) per a un període de retorn de 500 anys.  
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3.3.1.2.- Risc d’inundacions i avingudes. 
 
Pel municipi de Vilamacolum no hi transcorre cap curs fluvial significatiu. Per 
tant, el risc d’inundacions i d’avingudes ve donat per la presència de rieres i 
torrents. No hi ha cap torrent, i les rieres més importants són: 
 

♦ Rec Corredor 
♦ Rec Sirvent 

 
La informació relativa al risc d’inundacions al municipi s’ha obtingut a partir de 
les dades de l’INUNCAT i de la Direcció General d’Emergències i Seguretat 
Civil. 
 
a) Informació de l’INUNCAT. 
 
L’INUNCAT, o Pla Especial d’Emergències per Inundacions a Catalunya, està 
confeccionat i gestionat per l’Agència Catalana de l’Aigua i té com a objectiu la 
planificació de Protecció Civil davant el risc d’inundacions i inclou totes les 
mesures de protecció contra avingudes.  
 
Dins aquest Pla Especial d’Emergències per Inundacions, s’han modelitzat les 
inundacions en uns 1000 km de les principals lleres de les conques internes de 
Catalunya, en trams considerats especialment perillosos a causa del risc 
associat d’avingudes. Aquesta modelització cobreix una bona part de la xarxa 
fluvial catalana, encara que no en la seva totalitat. 
 
Per disposar d’aquesta informació detallada, la línia metodològica emprada per 
l’INUNCAT es realitzen una sèrie d’estudis específics que permeten, 
posteriorment, establir les zones de risc. Concretament, aquests estudis són: 
  

1- Estudi geomorfològic: Delimitació de dipòsits recents, estudi de la 
perillositat  geològica associada i delimitació geomorfològica de zones 
potencialment inundables. 

2- Estudi hidrològic: Inclou un estudi hidràulic i delimitació hidràulica. 
3- Estudi de punts crítics: Recopilació d’antecedents, entrevistes i anàlisi de 

punts crítics al territori. 
 
Així, per exemple, des de la perspectiva dels punts crítics que estant subjectes 
a perills d’inundació, i que té com a objectiu permetre un manteniment dels 
punts de la xarxa hidrològica, no se n’han detectat cap pels estudis realitzats 
fins ara o bé el tipus d’inundació o perill és de difícil modelització. Prenent, 
doncs, aquest estudi elaborat per l’Agència Catalana de l’Aigua, en el cas del 
terme municipal de Vilamacolum no hi apareix cap punt crític. 
 
Però sens dubte l’estudi que proporciona més informació des del punt de vista 
de quantificació de potencial risc d’inundació és el de zones potencialment 
inundables des del punt de vista geomorfològic.  
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En aquest tipus d’estudi es desenvolupa una visió del territori molt general on la 
interpretació dels elements geomorfològics, com són les lleres, les planures 
al·luvials o les antigues esquerdes de lliscament, donen una aproximació, no 
lligada a cap període de retorn concret, sobre àrees que han estat inundades 
en èpoques històriques anteriors fins i tot a possibles documentacions escrites. 
 
La visió geomorfològica també dona una visió general sobre la influència de les 
infrastructures existents o previstes en el territori ja que es pot apreciar 
perfectament l’efecte estrangulador d’alguns estreps o motes de contenció. 
 
El plànol de les zones potencialment inundables des del punt de vista 
geomorfològic es detalla tot seguit. En el cas del terme municipal de 
Vilamacolum, segons el plànol que es mostra, es tracta d’una zona 
potencialment inundable. 
 
Concretament, es calcula que aproximadament quatre cinquenes part del terme 
municipal són susceptibles de quedar inundades en cas d’avinguda. El nucli 
històric romandria inicialment fora de l’àrea potencialment inundable, però just 
al seu llindar mateix (vegeu pàgina següent). 
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Figura 3.3.2.: Zones potencialment inundables a Vilamacolum 
Font: Agencia Catalana de l’Aigua. 
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b) Consideració del risc d’inundacions per part de la Direcció General 
d’Emergències i Seguretat Civil. 
 
Aquest organisme considera que el municipi de Vilamacolum té zones 
potencialment inundables i per tant, que estarà afectat per inundacions 
importants en cas d’avinguda o riuada significativa. 
 
c) Episodis històrics de grans inundacions. 
 
Vilamacolum va patit les conseqüències greus de dos episodis d’inundacions 
els anys 1932 i 1940, detallades tot seguit. 
 
17 i 18 de desembre de 1932. 
 
Com a conseqüència de les persistents pluges caigudes a les comarques de 
Girona, els rius van patir un increment substancial del seu cabal. El Fluvià, en 
concret, es va desbordar i va inundar extenses àrees de la plana alt-
empordanesa tot causant greus perjudicis sobretot al sector agrari, ja que tots 
els sembrats i conreus es varen haver de considerar totalment perduts. 
 
Alhora, les aigües ocasionaren importants esllavissades de terres i 
s'emportaren algunes barques de Sant Pere Pescador que estaven amarrades 
al marge del riu. A causa de la gran quantitat d'aigua caiguda, el riu va iniciar 
una important crescuda arribant a una alçada de quasi quatre metres sobre el 
nivell ordinari, privant tota circulació per les carreteres de Torroella de Fluvià i 
de l'Armentera, com també pel camí veïnal d'aquesta vila a Vilamacolum. 
 
D'altra banda, la carretera de Figueres a Corçà quedà incomunicada en el km 
12 (terme municipal de Torroella de Fluvià) per haver cedit el mur de contenció. 
Aquest fet ocasionà importants pèrdues de camps de conreu per un valor de 
15.000 PTA. Algunes vessanes del Camp de la Baixada, de la Finca "la Feixa" i 
del Camp "del Cagaloca", totes localitzades al terme municipal de Torroella de 
Fluvià, varen ser arrossegades pel corrent de les aigües del Fluvià. 
 
La inundació del 17 i 18 d'octubre de 1940 (Aiguat de Sant Lluc). 
 
Entre els dies 17 i 18 d'octubre de l'any 1940 es va esdevenir la que fins ara ha 
estat la inundació de més magnitud del segle XX a la conca del riu Fluvià i que 
va venir acompanyada d’aiguats a molts indrets de Catalunya. El seu impacte 
es va veure accentuat pel delicat moment històric en què es trobava el país, és 
a dir, tan sols feia una mica més d'un any que havia acabat la Guerra Civil i 
encara es lluitava per recobrar la normalitat. 
 
La nit del 17 al 18 d'octubre d'aquell any molts rius es van desbordar destruint 
tot allò que trobaven al seu pas. A la conca del Fluvià, la inundació va deixar un 
paisatge desolador: famílies sense llar, comunicacions tallades, nuclis urbans 
sense aigua potable ni electricitat, edificis, ponts i canals industrials destruïts, 
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animals i terrenys de cultiu desapareguts sota les aigües de rius i torrents.  
L'embranzida de la revinguda va ser de tanta intensitat que ja en les mateixes 
capçaleres del riu es va deixar sentir els seus efectes, i no només en els trams 
baixos on és més habitual. 
 
Els danys humans i materials provocats pel desbordament dels rius Ter, Fluvià i 
Muga, especialment afectats pel desbordament de nombrosos afluents, van ser 
enormes. Segons l’informe “Memoria de la labor desarrollada por la Comisaría 
General en reconstrucción de los daños ocasionados por las inundaciones en 
1940” redactat dos anys més tard per la Comisaría General de Regiones 
Inundadas, van ser 90 les víctimes humanes, 58 els ponts destruïts, 25 els 
quilòmetres de carretera desapareguts i 12 els de via fèrria danyats. En conjunt 
unes pèrdues que aquest informe estima en 120 milions de pessetes, 
aproximadament. Tot i que no es disposa de dades discriminades per 
municipis, Vilamacolum va ser un dels afectats quant a pèrdues materials 
especialment. 
 
 
3.3.1.3.- Risc geològic i d’erosió de sòls. 
 
El risc geològic i d’erosió dels sòls es troben molt vinculats a la presència de 
pendents i desnivells que, per efecte d’elements meterològics, principalment la 
pluja, poden suposar un risc d’esllevissament o d’ensorrament.  
 
Atès que la realitat geomorfològica de Vilamacolum es troba caracteritzada per 
la plana al·luvial sobre la qual descansa, aquest tipus de risc és virtualment 
inexistent. 
 
 
3.3.2.- Riscos ambientals relacionats amb activitats antròpiques. 
 
3.3.2.1.- Risc d’incendi Forestal. 
 
La legislació actual en matèria de prevenció d’incendis forestals aplicable al 
municipi de Vilamacolum és el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, inclòs en el DOGC 
2022 de 10-3-1995 amb les modificacions que s’estableixen a la Llei 5/2003, de 
22 d’abril de 2003, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, inclosa en el 
DOGC 3.879 de 08-05-2003, essent responsabilitat de la Direcció General de 
Prevenció de Riscos del Medi Natural del Departament de Medi Ambient. 
 
Per valorar i quantificar el risc d’incendis forestals a Vilamacolum, s’ha recollit la 
informació disponible des dels diversos ens i organismes que en disposen, com 
són la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil i la Direcció General de 
Prevenció de Riscos del Medi Natural de la Generalitat. Tot seguit s’exposen de 
forma detallada. 
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a)  Pla INFOCAT. 
 
La Resolució de 24 d’octubre de 1994 dóna publicitat a l’Acord de 29 de 
setembre de 1994, del Govern de la Generalitat, pel qual s’aprova el Pla de 
Protecció Civil d’Emergències per incendis forestals a Catalunya INFOCAT, 
que defineix les línies d’actuació de totes les administracions i els cossos de 
seguretat que intervenen en un incendi. Així, l’objecte del Pla és establir els 
avisos, l’organització i els procediments d’actuació dels serveis de la 
Generalitat de Catalunya, de les altres administracions públiques i de les 
entitats públiques o privades per fer front a les emergències d’una certa 
importància produïdes pels incendis forestals. 
 
A més, determina les zones de Catalunya amb risc d’incendi forestal i els 
criteris que cal seguir en la redacció dels Plans d’Actuació Municipal (PAM) que 
han d’elaborar tots aquells Ajuntaments en el terme dels quals s’hi hagi detectat 
un important risc potencial de foc. L’any 2003 es compta amb el pla INFOCAT 
revisat ja que en el decurs dels anys s’havien anat acumulat canvis que feien 
necessària aquesta revisió. Una de les novetats és que el llistat de municipis 
que han de fer el Pla d’Actuació Municipal (PAM) per incendis forestals ha 
augmentat. El municipi de Vilamacolum, tanmateix no estava obligat a fer el 
PAM abans d’aquesta revisió, així com tampoc ho està actualment. 
 
Una altra modificació va ser la nova anàlisi del risc. Es va elaborar un nou 
mapa de perill que reflecteix la freqüència i intensitat potencial dels incendis i 
un mapa de vulnerabilitat que recull la valoració i presència de diferents 
tipologies d’elements vulnerables que es puguin veure afectats pels incendis 
forestals.  
 
El mapa de perill (vegeu figura 3.3.3 més endavant) es crea a partir de la 
ponderació de diversos components: històrics, vegetació, orogràfics i climàtics. 
El procés de generació del mapa s’ha desenvolupat mitjançant un sistema 
d’informació geogràfica, amb el qual s’han confeccionat els mapes dels 
diversos factors. Les zones del mapa queden classificades segons les 4 
categories següents: Perill baix, Perill moderat, Perill alt i Perill molt alt. 
 
Pel que fa al mapa de vulnerabilitat (vegeu figura 3.3.4 també més endavant) 
s’ha fet una anàlisi general de tot Catalunya i s’han definit i treballat amb els 
elements vulnerables que ha possibilitat la cartografia actual disponible. 
S’estableixen 5 grups d’elements: poblament, elements especialment 
perillosos, infrastructures, espais naturals protegits i models de combustible. A 
cada agrupació d’elements se li assigna un valor. El càlcul de la vulnerabilitat 
municipal es fa sumant els productes de la superfície dels elements vulnerables 
pel valor assignat a aquell tipus d’element vulnerable. El resultat final donarà un 
valor total per a cada municipi. Les zones del mapa queden classificades 
segons les 5 categories de vulnerabilitat següents: Baixa, Moderada, Mitja, Alta 
i Molt Alta. 
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Figura 3.3.3.: Mapa municipal de perill a Catalunya. 
Font: Direcció General de Prevenció de Riscos del Medi Natural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3.3. Mapa de vulnerabilitat municipal a Catalunya. 
Font: Direcció General de Prevenció de Riscos del Medi Natural. 
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Així, tant al mapa de perill com al de vulnerabilitat, Vilamacolum no es troba 
inclòs dins de les respectives escales mesurades. Això és així perquè es 
considera que el risc és nul, és a dir, inexistent. 
 
Atès que les dues figures anteriors no permeten visualitzar de forma detallada 
la situació del municipi respecte dels propers que l’envolten, al final del present 
apartat s’inclou un plànol de Vilamacolum on s’assenyala el seu risc i el dels 
pobles veïns. 
 
b) L’Agrupació de Defensa Forestal. 
 
Les agrupacions de defensa forestal (ADF) són associacions formades per 
propietaris forestals i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial i 
tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. 
 
Les agrupacions de defensa forestal es varen regular a partir de l'any 1986 com 
a conseqüència del programa "Foc Verd" elaborat pel Departament 
d'Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.  
 
A Vilamacolum actualment no hi ha constituïda cap ADF. 
 
Tanmateix, l’Ajuntament porta a terme actuacions de forma puntual 
encaminades bàsicament a la neteja i desbrossament de camins i rieres. 
Aquestes actuacions són importants per evitar, en cas d’incendi, la seva 
propagació. Concretament les darreres actuacions que es van portar a terme 
en aquest sentit es detallen tot seguit. 
 
- Tales. Tala de totes les restes vegetals que estaven dins el curs del rec 
Corredor i tala de les plantes mortes. 
 
Quant a la neteja i a l’arranjament de camins, l’Ajuntament de Vilamacolum va 
demanar un subvenció a tal efecte l’any 2004 dels següents camins: 
 
-Camí de les Maleses de Vilamacolum. 
-Camí Vell. 
-Camí de les Cues. 
-Camí de les Closes. 
-Camí de la Baixada. 
 
Un cop es va concedir la subvenció, l’arranjament i neteja dels camins 
esmentats es va portar a terme. La tasca de neteja i desbrossament va 
consistir en fer passar un tractor amb un braç articulat que contenia el sistema 
de tallat i trituració de les restes vegetals. Aquest tractor va passar diverses 
vegades amb la finalitat de deixar completament netes els vorals i marges dels 
camins, això ha estat així pels 4 últims camins esmentats anteriorment. 
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Quant al Camí de les Maleses de Vilamacolum, el treball va consistir en el 
moviment de terres i el condicionament del camí amb sub-base artificial. El 
moviment de terres va consistir en l’anivellament del camí i la formació i neteja 
de vorals en els llocs on es va creure necessari. El condicionament del camí es 
va fer amb base sub-granular de pedrera de 1 cm de gruix, convenientment 
compactada. 
 
 
c) Informació de la Direcció General de Prevenció de Riscos del Medi 
Natural. 
 
La Direcció General de Prevenció de Riscos del Medi Natural, disposa 
d’informació referent al risc d’incendis forestals en tant que organisme sobre el 
que recau aquesta responsabilitat a Catalunya. 
 
La Direcció General de Prevenció de Riscos del Medi Natural del Departament 
de Medi Ambient té encomanada la prevenció dels incendis forestals. És dins 
d’aquesta responsabilitat on s’emmarca el sistema d’avaluació de l’evolució del 
risc d’incendi forestal. Per tal de valorar el risc d’incendi de forma 
ininterrompuda s’utilitzen diferents eines que es van seguint al llarg de l’any. 
Totes elles es valoren individualment i en conjunt per així elaborar el mapa de 
risc diari, que és l’eina per donar suport a les decisions que dia a dia es prenen 
com l’activació del Pla Alfa (en ell es detallen, entre d’altres qüestions, les 
tasques prioritàries pel Cos d’Agents Rurals, les comunicacions amb els 
diversos organismes, etc.), el moviment d’efectius, coordinació amb Bombers i 
Protecció Civil, avís a les entitats territorials, autoritzacions per fer foc, avís de 
perill a la població, etc. Aquestes eines són: 
 
1. Mesura directa en camp d’humitat de combustibles fins.  
2. Mapes de variables i índexs de risc de component meteorològic.  
3. Càlcul de percentils de les variables bàsiques.  
4. Informació històrica d’incendis i situacions ocorregudes els darrers anys.  
5. Gràfics de sensors específics de seguiment del risc.  
6. Seguiment de patrons meteorològics sinòptics relacionats amb el risc 

d’incendi.  
7. Mapes estàtics: combustibles forestals, inflamabilitat, altimetria, etc. 
 
El mapa de risc d’incendi forestal diari és consultable a la pàgina web: 
 
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/incendis 
 
En data de redacció de la present memòria 15-11-05, el risc a Vilamacolum és 
inexistent. 
 
Finalment, La Direcció General de Prevenció de Riscos del Medi Natural també 
confecciona les estadístiques d’incendis forestals registrats per municipis des 
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de l’any 1988. En aquest sentit, no es té constància de cap incendi forestal 
registrat al municipi des de l’any 1988 fins a l’actualitat. 
 
d) Consideració del risc d’incendi per part de la Direcció General 
d’Emergències i Seguretat Civil 
 
Segons la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil, el municipi 
de Vilamacolum es considera una zona de perill molt baix.  
 
 
3.3.2.2.- Contaminació de sòls i d’aigües superficials i subterrànies. 
 
La contaminació de sòls pot tenir diversos orígens, si bé la major part d’ells té 
l’acció antròpica com a principal detonant, especialment l’activitat industrial. A 
Catalunya, l’administració actuant en aquest sentit és el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge. Amb consulta realitzada a aquesta administració, no es té 
constància de l’existència de cap episodi de contaminació de sòls al municipi. 
Des de l’Ajuntament tampoc se’n té constància de cap episodi en el mateix 
sentit. 
 
Quant a la contaminació d’aigües superficial i subterrànies, l’administració  
actuant a Catalunya és l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). A Vilamacolum es 
detecta una important problemàtica de contaminació de les seves aigües 
subterrànies causada per l’excés en les concentracions de nitrats.  
 
L’ACA disposa d’un punt de control de la qualitat de les aigües subterrànies 
dins del terme municipal. Es tracta del pou identificat com a 17225-3, ubicat a 
les coordenades UTM X:504877, Y:4671183. Des d’ell es realitzen mesures 
dels principals paràmetres físicoquímics regularment que permetin conèixer 
l’evolució de la qualitat de l’aigua subterrània. 
 
Concretament es realitza el seguiment de més de 25 paràmetres, dels quals es 
destaquen tot seguit els més significatius. 
 
Nitrats. 
 
La contaminació per nitrats és una de les realitats ambientals més preocupants 
a la comarca i esdevé un element de vital importància per a la salut pública des 
del moment en què moltes captacions d’aigua, fonts, etc., no són actualment 
potables a causa de la presència d’aquesta substància. Els resultats obtinguts 
de concentració mitjana de nitrats durant el període 2001-2004 es mostra tot 
seguit: 
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Figura 2.1.9. Evolució de la concentració de nitrats a l’aqüífer de Vilamacolum. 
Font: ACA 

 
Els valors obtinguts es troben molt per sobre del màxim permès, que és de 50 
mg/l, assolint-se nivells de fins a tres vegades aquest màxim. Aquí s’identifica 
una de les principals problemàtiques existents actualment al municipi des del 
punt de vista mediambiental. 
 
Conductivitat 
 
Per al paràmetre de conductivitat no existeixen valors de C.M.A. amb els que 
es puguin comparar, malgrat que sí que es pot comentar que a major 
conductivitat major disolució de sals i mineralitzacions (i possibles 
contaminacions) s’han produït a les aigües. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1.10. Evolució de la concentració de conductivitat a l’aqüífer de Vilamacolum. 
Font: ACA 
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Durant el període de referència la concentració ha baixat, si bé amb una 
constant tendència a l’increment des de l’any 2002. 
 
Sulfats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.1.11. Evolució de la concentració de sulfats a l’aqüífer de Vilamacolum. 
Font: ACA 

 
Com en el cas de la conductivitat, es mostra una important disminució durant el 
període de referència, si bé amb una tendència al manteniment a partir de l’any 
2002. Aquí s’ha de destacar el fet que l’any 2001 es va estar a punt d’assolir el 
màxim acceptat per la normativa de salut, que està fixat en els 250 mg/l. 
Posteriorment, aquests nivells són significativament més baixos. 
 
Finalment, s’ha de dir que al punt de mostreig de l’ACA no es realitzen 
analítiques de tipus microbiològic. 
 
 
3.3.2.3.- Activitats industrials, ramaderes i agrícoles. 
 
a) Marc legislatiu aplicable per a activitats industrials de risc. 
 
La legislació vigent relativa als riscos industrials es recull a la directiva 
82/501/CEE (Seveso), relativa al control dels riscos inherents als accidents 
greus en els quals intervinguin substàncies perilloses, i la Directiva 96/82/CEE 
(Seveso II), la qual incorpora tota una sèrie de consideracions a l’anterior: 
 

a) Es fa un major èmfasi a l’ordenació territorial i urbanística com a 
instrument primari per a la disminució i millor planificació del risc 
industrial. També com a la decidida aposta per la necessitat de mantenir 
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una distancia mínima entre zones habitades, zones freqüentades pel 
públic o zones d’interès natural i les indústries subjectes a la directiva 
espanyola equivalent (article 12 del RD 1254/1999), incloent la 
possibilitat d’exigir un informe tècnic sobre els riscos vinculats a 
l’establiment susceptible de comportar un risc i amb caràcter previ a les 
decisions d’índole urbanística. 

b) També es fa una major esmena en la protecció ambiental, que es pot 
veure afectada a conseqüència d’accidents majors industrials, i no 
només en el propi país, sinó també als possibles efectes transfronterers 
per a altres estats a conseqüència d’aquests accidents. En aquest sentit, 
la Directiva contempla per primer cop les substàncies perilloses pel medi 
ambient i incorpora altres mesures especifiques sobre efectes 
transfronterers d’accidents industrials. 

c) S’inclou una llista de substàncies enumerades usant criteris més 
genèrics per establir les categories de substàncies perilloses. 

d) Es reforça l’interès en els sistemes d’inspecció i control de la seguretat 
en la instal·lació, destacant les auditories de seguretat que s’hauran de 
realitzar periòdicament per l’administració, a la vegada que es recullen 
criteris orientatius de qui i com s’hauran de realitzar aquestes 
inspeccions. 

e) L’ampliació de la informació, tant de la que ha de facilitar l’industrial a les 
autoritats competents com aquella a què tenen dret a rebre els ciutadans 
potencialment afectats per un accident major. També la necessitat 
d’impulsar formes de participació ciutadana en els procediments 
d’elaboració del Pla d’Emergència Exterior. 

f) La consideració dels accidents amb possible “efecte dominó”, degut a la 
ubicació i proximitat de l’establiment on es trobin presents substàncies 
perilloses. 

 
La normativa espanyola transposada és el R.D. 1254/1999 que és d’aplicació a 
Catalunya mitjançant el Decret 391/1988, sobre prevenció d’accidents majors 
en determinades activitats industrials i l’Ordre de 18 de març de 1991, de 
modificació de l’Ordre de 13 d’abril de 1989, sobre prevenció d’accidents 
majors en determinades activitats industrials.  
 
Des d’aquesta perspectiva, es constata que al municipi de Vilamacolum no hi 
ha cap indústria susceptible de generar risc industrial tal i com ha estat descrit. 
 
b) Consideració del risc industrial per part de la Direcció General 
d’Emergències i Seguretat Civil. 
 
Segons la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil, el municipi 
de Vilamacolum no presenta cap risc relacionat amb instal·lacions industrials 
associades a accidents greus (o normativa SEVESO), ja que no hi ha 
constància d’establiments industrials d’aquest tipus. 
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c) Activitats ramaderes i agrícoles. 
 
A Vilamacolum hi ha una important presència d’activitats ramaderes i agrícoles. 
Concretament, es té constància de l’existència de 22 explotacions actualment 
actives. El principal risc relacionat a la presència d’aquestes activitats ve donat 
per l’acumulació dels residus generen, especialment els fems i els purins, ja 
que una incorrecta manipulació o aplicació poden comportar problemàtiques 
com la ja esmentada de l’excés de nitrats a l’aigua subterrània. 
 
De fet, l’excés de nitrats és una conseqüència directa de l’excés de l’aplicació 
de fertilitzant i adob nitrificat al sòl. Tal i com es detalla a l’apartat 3.8 de la 
present memòria, a Vilamacolum es genera una important quantitat de purins 
procedent de les seves explotacions. És un municipi excedentari, és a dir, que 
genera més purins dels que es poden aplicar de forma agrícola. 
 
Des d’aquesta perspectiva, tot i que no existeix una valoració normativa relativa 
al risc procedent de les activitats agrícoles i ramaderes, es pot valorar de forma 
qualitativa que Vilamacolum pateix un risc molt alt. La gravetat d’aquest risc ha 
quedat plasmada, com ja s’ha dit, amb la necessitat de trobar una font 
alternativa d’aigua per a l’abastament de la població. 
 
 
3.3.2.4.- Transport de mercaderies perilloses. 
 
El transport, emmagatzematge i ús en processos industrials de mercaderies 
perilloses generen riscos per a la societat. Hi ha zones a Catalunya on aquest 
risc és important, tant pel fet de ser àrees molt industrialitzades (com per 
exemple el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Camp de Tarragona, amb una 
concentració important d'empreses químiques), com per ser lloc de pas obligat 
del transport de les esmentades mercaderies (com per exemple l'eix 
Tarragona-Barcelona, tant per autopista com per ferrocarril). 
 
En el pla especial d’emergències per accidents en el transport de mercaderies 
perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT) es concreten 
l'estructura organitzativa i els procediments d'actuació, els procediments de 
coordinació amb el pla estatal, els sistemes d'articulació amb les organitzacions 
de les administracions locals, les modalitats d'actuació d'acord amb els criteris 
de classificació, els procediments d'informació a la població i la catalogació de 
mitjans i recursos específics, adients per fer front a les emergències produïdes 
per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera o 
ferrocarril. A més, a través de l'anàlisi de flux, s'estableixen les zones de 
Catalunya on el risc és més elevat i es determina quins municipis han de fer el 
corresponent Pla d'Actuació Municipal. 
 
L'abast territorial del pla és l'àrea geogràfica de Catalunya. Aquest pla, doncs, 
pot ser activat per a qualsevol accident en el transport de mercaderies 
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perilloses per carretera i ferrocarril a qualsevol punt de Catalunya, excepte en 
el cas que es produeixi dins d'instal·lacions fixes. 
 
Hi ha determinades àrees a Catalunya que pateixen un risc més gran, és a dir, 
tenen una probabilitat més elevada de ser afectades per un accident en el 
transport de mercaderies perilloses per carretera o ferrocarril que altres llocs. 
La identificació d'aquestes zones es basa en: 
 
1. L'anàlisi de fluxos, elaborat, com ja s'ha dit, d'acord amb dades obtingudes 
mitjançant mostres de comptatges en carreteres i autopistes, consultes a 
empreses i entitats públiques i privades en general, sobre el flux d'entrades i 
sortides, classes i quantitats de mercaderies perilloses, i dades facilitades per 
empreses de ferrocarril i per associacions de transportistes. 
 
2. Els estudis de sinistrabilitat, basats en dades sobre freqüències 
d'accidents distribuïdes geogràficament. 
 
3. La informació d'elements vulnerables, que té en compte principalment 
àrees de poblacions i zones d'especial interès mediambiental. Aquest recull de 
dades permet identificar les poblacions i vies amb més risc: 
 
- Poblacions i vies amb flux molt important (més de 150 camions per dia 
estàndard). 
- Poblacions i vies amb flux important (entre 100 i 150 camions per dia 
estàndard). 
 
Tot municipi amb un flux molt important de transport de mercaderies perilloses 
per carretera o ferrocarril ha d'elaborar i desenvolupar un PAM. La Direcció 
General d’Emergències confecciona cada any una llista d'aquests municipis, la 
qual s'actualitza periòdicament. Apareixen també a la llista els municipis amb 
flux important, als quals se'ls recomana l'elaboració de PAM. 
 
Mitjançant consulta realitzada a l’administració esmentada s’obté que cap de 
les vies que passen pel municipi de Vilamacolum s’ha considerat en l’anàlisi de 
risc del TRANSCAT perquè l’anàlisi de risc d’aquest Pla, com ja s’ha dit, 
d’àmbit autonòmic, es limita a les principals carreteres i vies fèrries catalanes, 
que comuniquen nuclis industrials i urbans d’una certa magnitud i per les quals 
és lògic que circuli un volum considerable de mercaderies perilloses.  
 
Des de la Direcció General en aquests moments no es disposa de dades 
quantitatives sobre les mercaderies perilloses que circulen per les vies del 
municipi, motiu pel qual es considera que aquest flux serà menyspreable 
(comparativament amb els fluxos que es registren a altres vies catalanes). Per 
aquest motiu, Vilamacolum no té obligació ni recomanació especial d’elaborar 
Pla d’Actuació Municipal (PAM) per gestionar aquest risc. 
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3.3.2.5.- Altres riscos. 
 
Com a altres riscos existents o potencialment existents al municipi, només s’ha 
pres en consideració el relatiu a les radiacions electromagnètiques. 
 
Actualment un dels riscos tecnològics que més atenció està rebent des dels 
mitjans de comunicació i la societat civil és el procedent de les radiacions 
electromagnètiques, especialment pel que fa a aquell propi de les torres o 
generadors de telecomunicació. 
 
En aquest sentit, al municipi de Vilamacolum no hi ha cap torre ni instal·lació 
d’aquestes característiques, motiu pel qual el risc per radiacions 
electromagnètiques, ara per ara, és inexistent. Tanmateix, destaca la manca 
d'una ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament d'instal·lacions de 
radiocomunicació. Aquesta ordenança estaria destinada a reduir la incidència 
potencial de noves instal·lacions de telefonia, mitjançant el control, informes de 
tècnics municipals i seguiment de les directrius de la Llei 3/98 i obtenció de la 
corresponent llicència.  
 
Tot i que no hi ha instal·lacions actualment a Vilamacolum, la confecció 
d’aquesta ordenança permetria regular qualsevol possible futura sol·licitud 
d’instal·lació al municipi. 
 

 
3.3.3.- El Pla d’Emergència Municipal (PEM) i els Plans d’Actuació. 
 
Actualment el municipi de Vilamacolum no té desenvolupat el PEM, tot i que 
està en fase d’elaboració. Per altra banda, tampoc es disposa encara dels 
Plans d’Actuació Municipal (PAM) que des de la Direcció General 
d’Emergències es van comunicar en el seu moment a l’Ajuntament. 
Concretament són: 
 
♦ Plans obligats: Bàsic, Inuncat (per risc d’inundació) i Sismicat (per a risc 

sísmic) 
♦ Plans recomanats: Neucat (per a risc de nevada). 
 
Al mes de setembre de 2005, l’Ajuntament es va acollir a la convocatòria d’ajuts 
per a la concessió de subvencions adreçades als ens locals destinada a 
l’elaboració i implantació dels Plans de Protecció Civil. Aquestes subvencions i 
els treballs tècnics vinculats a elles estan centrats i coordinats des del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà. 
 
L’Ajuntament de Vilamacolum va sol·licitar l’ajut per a tots els plans esmentats. 
Un cop concedit, els treballs es varen posar en marxa i es considera que 
quedaran enllestits durant l’any 2006. 
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3.4.- MOBILITAT 

 
En aquest apartat de la memòria descriptiva es detalla la xarxa viària territorial 
existent, la xarxa viària local, i una valoració de l’estat actual de les 
comunicacions terrestres, així com una descripció dels principals fluxos de 
desplaçaments registrats al municipi. 
 
 
3.4.1.- Mobilitat supramunicipal 
 
Les comarques de l’Empordà estan creuades per tres grans eixos de connexió 
amb el país veí i, per tant, amb Europa. Aquests són la N-II, l’autopista AP-7 i el 
ferrocarril Barcelona-Portbou, properament amb prestacions d’alta velocitat 
(vegeu figura 3.4.1). 
 

 
Alhora, la carretera N-260, amb funcions d’eix transversal, comunica França 
amb les comarques interiors (Garrotxa), travessant tota la comarca de l’Alt 
Empordà. Per altra banda, la carretera C-31 és principal via d’accés principal 
cap a les poblacions veïnes del Baix Empordà. 

Figura 3.4.1. Principals vies de comunicació de la comarca de l’Alt Empordà. 
Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques (PTOP). 
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3.4.1.1.- Xarxa de carreteres i accessibilitat 
 
Vilamacolum, per connectar-se amb els municipis del seu voltant, disposa de 
pocs accessos viaris importants, fet que limita la seva accessibilitat, tot 
concentrant-la en la connexió amb la carretera C-31 per una banda i la 
connexió amb St. Pere Pescador per una altra. Aquestes dues vies conflueixen 
a l’interior del nucli urbà, tal i com es mostra a la figura següent. 
 

 
 

Figura 3.4.2. Punts de connexió de la xarxa viària a Vilamacolum. 
Font: Elaboració pròpia. 

 
Aquestes dues carreteres són de gestió estrictament municipal, essent el propi 
Ajuntament de Vilamacolum l’administració actuant i responsable del seu 
manteniment. De forma conjunta, les dues vies d’accés esmentades travessen 
el municipi d’est a oest. No existeix cap altra via de comunicació asfaltada que 
es dirigeixi cap a una altra direcció. 
 
Tanmateix, existeix un important número de camins no asfaltats que 
comuniquen el terme municipal amb les poblacions del voltant, com són, entre 
d’altres, el camí de Torroella, el camí Vell de Sant Pere, el camí del Riu, el camí 
dels masos, etc. Vegeu en aquest sentit el plànol annexat a l’apartat 3.1 de la 
present memòria que detalla la xarxa de camins rurals existent al municipi i que 
ha estat confeccionat pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 
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Entrant més en detall en les dues vies principals, en destaca el següent: 
 

• Carretera de Vilamacolum. Aquesta és la carretera principal del 
municipi, travessant-lo des de l’est fins a la seva connexió amb la 
carretera de St. Pere al nucli del poble. La seva llargada és d’uns 4 km 
aproximadament. Disposa de dos carrils de sentits oposats tant sols 
separats amb marques vials horitzontals. En línies generals, el 
pavimentat es troba en bon estat de manteniment, malgrat que es poden 
observar punts on això no és així. En especial, en punts amb accés des 
de camins no asfaltats emprats per tractors i altres vehicles. 

 
Un cop entra al nucli urbà pren el nom de Carrer Ample. La descripció 
urbanística d’aquest tram es caracteritza per una consolidació urbana 
força marcada, amb un desenvolupament poc estructurat (amb manca 
de voreres en molts trams) que ha fet que els seus accessos es trobin 
poc desenvolupats, amb important presència d’habitatges diversos. No hi 
ha actualment cap rotonda en tot el tram de la carretera que es troba 
dins el terme municipal.  

 
La velocitat màxima regulada dins del tram urbà és de 30 km/h, mentre 
que no es troba altra senyalització específica al respecte fora del tram 
urbà. 

 
• Carretera de St. Pere Pescador. Aquesta és la segona carretera 

existent al municipi, connectant-lo amb el municipi homònim situat a 
l’oest des del nucli del poble. La seva llargada és d’uns 5,5 km 
aproximadament. Disposa de dos carrils de sentits oposats tant que no 
sempre estan senyalitzats amb marques vials horitzontals. En línies 
generals, el pavimentat es troba en bon estat de manteniment, malgrat 
que es poden observar punts on això no és així a causa de la presència 
d’algunes esquerdes puntuals i solcs de poca magnitud. 

 
Un cop entra al nucli urbà pren el nom de Carrer St. Pere. La descripció 
urbanística d’aquest tram es caracteritza per una consolidació urbana 
força marcada, amb un desenvolupament poc estructurat (novament 
amb manca de voreres a la pràctica totalitat de tram urbà), amb 
important presència d’habitatges diversos. No hi ha actualment cap 
rotonda en tot el tram de la carretera que es troba dins el terme 
municipal.  

 
La velocitat màxima regulada dins del tram urbà és de 30 km/h, mentre 
que no es troba altra senyalització específica al respecte fora del tram 
urbà. 

 
Cal fer en aquest punt un esment especial al punt de connexió entre aquestes 
dues carreteres (de fet carrers del nucli). A causa de l’actual traçat i presència 
de vivendes, l’enllaç entre ambdues vies és estret (inferior a 6 mestres 
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d’amplada) i amb molt dolenta visibilitat. A més formen un angle de 90º 
separata per un mur elevat que impedeix la visibilitat si no és per la presència 
d’un mirall que la facilita. Tanmateix, cal una aproximació amb molta precaució 
des de qualsevol de les dues direccions per tal de no trobar-se un vehicle 
procedent de l’altra direcció de forma sobtada si qualsevol de tots dos circula a 
molta velocitat. 
 
 
3.4.1.2.- Mobilitat intermunicipal 
 
Mobilitat amb vehicles 
 
La mobilitat intermunicipal (és a dir, a fora de Vilamacolum) ve directament 
influïda pels requeriments de treball i estudis. Aquestes dades es troben 
referides al llarg d’aquest apartat. 
 
Els principals nuclis generadors de mobilitat de sortida de Vilamacolum són 
(segons les dades corresponents a l’Idescat de l’any 2001): 
 
Per motius de treball. 

• Cap a St. Pere Pescador: 12 desplaçaments diaris. 
• Cap a Figueres: 8 desplaçaments diaris. 
• Cap a Girona: 3 desplaçaments diaris. 
• Cap a Roses: 3 desplaçaments diaris. 

 
N’hi ha d’altres desplaçaments cap a altres municipis, però són inferiors a 3 
diaris. 
 
Per motius d’estudi. 

• Cap a Girona: 4 desplaçaments diaris. 
• Cap a Figueres: 3 desplaçaments diaris. 
• Cap a Barcelona: 1 desplaçament diari. 

 
No es té constància de més desplaçaments. 
 
La mobilitat intermunicipal, segons informació procedent del mateix Ajuntament, 
no es troba influïda per l’estacionalitat, és a dir, durant els períodes estivals i 
vacacionals no es percep una especial pujada o disminució dels nivells de 
mobilitat. Sí que hi ha constància d’una lleugera disminució durant els període 
vacacional escolar, però que queda compensada per un increment de 
desplaçaments fora del municipi (la mainada surt a fora del municipi per cercar 
oferta lúdica). 
 
Actualment, no existeixen estudis de mobilitat específics per a les dues 
carreteres que connecten Vilamacolum amb els municipis del voltant. No es 
disposa, per tant, d’informació corresponent a percentatges de vehicles de pas, 
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velocitats mitjanes de circulació, etc. En tant que ambdues són de gestió 
municipal, és l’Ajuntament l’administració corresponent que els ha de portar a 
terme. 
 
Des d’aquesta perspectiva, la informació que es pot proporcionar en aquest 
sentit és de tipus exclusivament qualitatiu, si bé procedent del mateix consistori. 
Per una banda, no es té constància de problemes de retenció o embús en cap 
punt del terme municipal i la major part dels desplaçaments que es realitzen ho 
són en cotxe particular. Tal i com s’ha esmentat, i atès que a Vilamacolum no 
es dóna una activitat d’explotació turística intensa, no es percep una variabilitat 
significativa de desplaçaments entre l’estiu i la resta de l’any. 
 
Mobilitat a peu 
 
Tal i com s’ha acabat d’esmentar, la mobilitat interna obligada per raons de 
treball o estudi realitzada arreu del municipi de Vilamacolum es realitza en gran 
mesura mitjançant turismes i la mobilitat a peu es fa poc freqüent, estant 
principalment limitada a l’interior del nucli urbà i cap als nuclis atractors 
detallats anteriorment. 
 
 
3.4.1.3.- Intensitat de Trànsit 
 
La intensitat mitjana de trànsit, també coneguda com IMD, indica la quantitat de 
vehicles que transiten diàriament un vial determinat. Com ja s’ha dit 
anteriorment, a Vilamacolum no s’ha realitzat cap estudi d’IMD ni s’ha disposat 
cap aforament que permeti conèixer aquesta informació. 
 
En aquest sentit, l’equip auditor, a l’hora de realitzar el treball de camp 
corresponent al vector ambiental de  contaminació acústica, va realitzar un petit 
mostreig com a pas necessari per a la quantificació de soroll procedent del 
trànsit. Tanmateix, aquesta aproximació no permet en cap cas proporcionar 
informació acurada sobre la realitat de trànsit al municipi, motiu pel qual no serà 
tinguda en compte en el present apartat. 
 
 
3.4.2.- Mobilitat dins del municipi de Vilamacolum 
 
La relació de dades utilitzades per descriure les tendències generals de 
mobilitat del municipi de Vilamacolum provenen bàsicament de l’enquesta de 
mobilitat obligada, realitzada periòdicament per l’Institut Català d’Estadística 
(Idescat 2001). Aquests estudis es limiten als àmbits de mobilitat residència-
treball i residència-estudi i a l’estudi del parc mòbil.  

 
Una anàlisi més àmplia a nivell d’altres tipus de mobilitat, abordant-ne la no 
obligada i la quotidiana (lleure, compres, turisme, serveis, etc.) donaria una 
noció del conjunt de tota la població respecte aquest àmbit, a més de poder 



      
 

Diputació de Girona 

PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DE VILAMACOLUM 
 

 114 

mostrar peculiaritats entre  diferents grups poblacionals (infants, jubilats, joves, 
etc.), però no es disposa d’aquesta informació per a Vilamacolum. 
 
 
3.4.2.1.- Parc mòbil 
 
Les dades estadístiques obtingudes en relació al cens de vehicles privat són 
l’eix vertebradror de l’anàlisi d’aquest apartat. 
 
El parc de vehicles ha augmentat, tant a nivell del municipi com a nivell 
comarcal i català. Des de 1998 fins al 2003, el parc mòbil de Vilamacolum s’ha 
incrementat en un 15,42 %, per sobre de l’increment de la comarca (13,02 %) i 
de Catalunya (8,34%). 
 
Tot seguit es mostra una taula on es resumeixen els valors del parc mòbil i on 
s’estableixen els diferents comparatius amb la comarca de l’Alt Empordà i 
Catalunya durant l’interval temporal de 1999 i 2003. 
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 Turismes Motocicletes Camions i 
furgonetes Tractors ind. Busos i altres 

 
Any 

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 
Total 

1999 134 55,8 24 10,0 80 33,3 0 0,0 2 0,8 240 

2000 135 55,6 24 9,9 82 33,7 0 0,0 2 0,8 243 

2001 132 55,0 26 10,8 83 34,6 0 0,0 2 0,8 240 

2002 145 55,6 28 10,7 87 33,3 0 0,0 1 0,4 261 

Vilamacolum 

2003 150 54,2 30 10,8 94 33,9 0 0,0 3 1,1 277 

1999 54.359 67,4 7.511 9,3 16.433 20,4 528 0,7 1.808 2,2 80.639 

2000 55.707 67,3 7.617 9,2 16.921 20,4 591 0,7 1.997 2,4 82.833 

2001 57.959 67,1 7.807 9,0 17.663 20,5 728 0,8 2.171 2,5 86.328 

2002 59.978 67,0 8.005 8,9 18.281 20,4 806 0,9 2.436 2,7 89.506 

Alt Empordà 

2003 60.813 66,7 8.074 8,9 18.733 20,6 869 1,0 2.655 2,9 91.144 

1999 2.785.301 71,5 397.908 10,2 621.569 16,0 18.500 0,5 72.034 1,8 3.895.312 

2000 2.850.226 71,3 408.060 10,2 640.358 16,0 20.183 0,5 78.594 2,0 3.997.421 

2001 2.935.388 71,2 417.754 10,1 661.094 16,0 21.893 0,5 85.948 2,1 4.122.077 

2002 2.998.346 71,1 425.002 10,1 677.648 16,1 23.424 0,6 94.418 2,2 4.218.835 

Catalunya 

2003 2.984.676 70,7 420.333 10,0 685.195 16,2 24.695 0,6 105.307 2,5 4.220.206 

Taula 3.4.1. Comparatiu històric del parc mòbil del municipi de Vilamacolum, la comarca de l’Alt Empordà i Catalunya (1999-2003) 
Fonts : Institut d’Estadística de Catalunya. 
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A partir d’aquests valors es poden extreure diverses conclusions: 
 
1) La distribució percentual de turismes a Vilamacolum és més gran que els 
nivells d’utilització de motocicletes, camions, tractors i altres. La proporció de 
vehicles turismes se situa entre un 54 % i un 55,8 %, i per tant inferior a la de la 
comarca de l’Alt Empordà i Catalunya (més propers al 70 %). 
 
2) Tant al municipi de Vilamacolum com a la comarca de l’Alt Empordà i a 
l’àmbit global de Catalunya, a l’any 2003 es constata un lleu disminució del 
número de vehicles turismes. Aquesta disminució a Vilamacolum és superior 
(1,4 %) a la disminució en la comarca i en l’àmbit català (0,3-0,4 % 
respectivament). 
 
3) Durant el període 1999-2003 s’observa com el nivell d’ús de motocicletes al 
municipi segueix una tendència a l’augment, a diferència de la comarca de l’Alt 
Empordà i l’àmbit de Catalunya, on disminueix. 
 
4) La distribució percentual de camions i motocicletes a Vilamacolum és fins a 
un 13 % superior a la de la comarca i un 17 % superior a la de l’àmbit català. 
 
La següent taula destaca del creixement interanual del parc total dels vehicles 
a tots tres àmbits àmbits per a aquest període. 
 

Comparatiu de la variació interanual del parc de vehicles 

Vilamacolum Comarca de l’Alt 
Empordà 

Catalunya 
Any 

Núm. ∆∆∆∆ anual % Núm. ∆∆∆∆ anual % Núm. ∆∆∆∆ anual % 

1999 240 - 0.82 80.639 6.06 3895312 4.42 

2000 243 1.25 82.833 2.72 3997421 2.62 

2001 240 - 1.23 86.328 4.22 4122077 3.12 

2002 261 8.75 89.506 3.68 4218835 0.02 

2003 277 6.13 91.144 1.83 4220206 0.03 

Taula 3.4.2. Comparatiu de la variació interanual del parc de vehicles a Vilamacolum (1999-2003) 
Font: Elaboració pròpia 

 
Aquestes dades mostren que la tendència interanuals de creixement de 
vehicles al municipi de Vilamacolum durant els anys 2002 i 2003 es presenta 
força més elevada que els percentatges de creixement de la comarca de l’Alt 
Empordà i de Catalunya. 

 
Un càlcul interessant que pot donar una idea del volum de vehicles és 
l’ocupació de sòl que suposa el parc existent al municipi. Si es considera que 
l’espai mitjà que ocupa un vehicle és de 9 m2, el parc de vehicles de 



      
 

Diputació de Girona 

PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DE VILAMACOLUM 
 

 117 

Vilamacolum de l’any 2003 ocupa 2,5 ha de terreny (2.493 m2). Aquest valor 
representa un total de 0,04 % dels 5,6  km2  de superfície de Vilamacolum. 
Tot seguit es mostren els diferents índexs de motorització al municipi per al 
període 1999-2003. 
 
 

Parc de vehicles. Índex de motorització – Any 1999 

Per 1000 habitants 

 Turismes Motocicletes Camions i furgo. Total 

Vilamacolum 544,72 97,56 325,20 975,61 

Alt Empordà 567,00 78,34 171,41 841,12 

Catalunya 453,07 64,73 101,11 633,63 

Taula 3.4.3. Parc de vehicles segons índex de motorització per cada 1000 habitants de l’any 1999. 
Font: Institut Català d’Estadística de Catalunya. 

 
 

Parc de vehicles. Índex de motorització – Any 2000 

Per 1000 habitants 

 Turismes Motocicletes Camions i furgo. Total 

Vilamacolum 529,41 94,12 321,57 952,94 

Alt Empordà 565,52 77,33 171,78 840,89 

Catalunya 459,06 65,72 103,14 643,83 

Taula 3.4.4. Parc de vehicles segons índex de motorització per cada 1000 habitants de l’any 2000. 
Font: Institut Català d’Estadística de Catalunya. 

 
 

Parc de vehicles. Índex de motorització – Any 2001 

Per 1000 habitants 

 Turismes Motocicletes Camions i furgo. Total 

Vilamacolum 501,90 87,45 315,59 912,55 

Alt Empordà 583,55 78,60 177,84 869,18 

Catalunya 462,77 65,86 104,22 649,85 

Taula 3.4.5. Parc de vehicles segons índex de motorització per cada 1000 habitants de l’any 2001. 
Font: Institut Català d’Estadística de Catalunya. 
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Parc de vehicles. Índex de motorització – Any 2002 

Per 1000 habitants 

 Turismes Motocicletes Camions i furgo. Total 

Vilamacolum 516,01 99,64 309,61 928,83 

Alt Empordà 561,38 74,93 171,11 837,76 

Catalunya 460,83 65,32 104,15 648,41 

Taula 3.4.6. Parc de vehicles segons índex de motorització per cada 1000 habitants de l’any 2002. 
Font: Institut Català d’Estadística de Catalunya. 

 
 

Parc de vehicles. Índex de motorització – Any 2003 

Per 1000 habitants 

 Turismes Motocicletes Camions i furgo. Total 

Vilamacolum 515,46 103,09 323,02 951,89 

Alt Empordà 549,14 72,91 169,16 823,02 

Catalunya 445,2 62,7 102,20 629,49 

Taula 3.4.7. Parc de vehicles segons índex de motorització per cada 1000 habitants de l’any 2003. 
Font: Institut Català d’Estadística de Catalunya. 

 
 
A partir d’aquests valors es pot observar com durant tot el període en qüestió, 
l’índex de motorització de Vilamacolum és superior a l’enregistrat a la comarca 
de l’Alt Empordà i Catalunya. A la vegada, la comarca de l’Alt Empordà és la 
segona amb un major índex de motorització del territori català, amb un índex de 
motorització de 823,02 vehicles per cada 1000 habitants. 
 
També es pot observar com en tots els casos estudiats i en tots els anys, 
l'índex de motorització de turismes es mostra superior a l’obtingut per a les 
motocicletes, camions i furgonetes, apuntant aquest transport com el preferit 
pels ciutadans. Tot i així, cal destacar l’índex relatiu a camions i furgonetes, que 
es troba molt per sobre de l’índex de la comarca i de Catalunya. 
 
Tot seguit es visualitza al gràfic següent la tendència dels ratis globals de 
motorització al llarg del període estudiat. 
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Figura 3.4.3. Índex de motorització de Vilamacolum (període 1999-2003). 
  Font: Elaboració pròpia. 

 
 
Així, durant el període 1999-2003 es constata una continuïtat en els valors de 
l’índex de motorització. En l’últim any, 2003, en el cas del municipi de 
Vilamacolum existeix un increment del 2,5 % respecte l’any 2002, al contrari de 
la situació de la comarca i Catalunya on l’índex de motorització retrocedeixen 
un 1,75 % i un 2,92 %, respectivament. 
 
 
3.4.2.2.- Disponibilitat de places de pàrquing 
 
A Vilamacolum, la totalitat de les places de pàrquing per a vehicles es 
concentra als domicilis i activitats particulars. No existeixen places públiques  
i/o regulades d’aparcament (zones blaves) ni àrees d’estacionament, ja siguin 
soterrades o en superfície. En molts dels casos es deixa simplement davant del 
domicili, al carrer. 
 
Des de l’Ajuntament no es té constància de cap problemàtica associada a la 
inexistència específica d’aquestes places, tret d’episodis molt puntuals en el 
temps i l’espai causats habitualment per una concentració esporàdica de 
cotxes, especialment particulars, causats per alguna celebració (boda, 
enterrament, etc.). 
 
En punts molt concrets del nucli urbà, a causa de les dimensions reduïdes dels 
seus carrers, està prohibit l’aparcament mitjançant la presència d’un gual 
permanent, si bé són escasses. 
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3.4.2.3.- Xarxa viària 
 
En línies generals, la xarxa viària del nucli urbà de Vilamacolum totalitza uns 
6000 metres lineals, dels quals uns 1000 esdevenen els carrers Ample i St. 
Pere, que vertebren el poble d’est a oest i que constitueixen el principal vial de 
mobilitat interna, atès que vehicula la pràctica totalitat de desplaçaments des de 
fora i cap al nucli urbà. 
 
La seva pràctica totalitat disposa de un carril en cada sentit, si bé no sempre hi 
ha cap senyalització, ja sigui vertical o en superfície, que ho assenyali. En 
molts punts l’amplada és inferior a 6 metres, fet que obliga a conduir amb 
precaució quan dos vehicles hi coincideixen en sentit oposat. 
 
També en línies generals, la senyalització és suficient i permet una orientació 
adequada. 
 
S’ha de destacar en aquest sentit un altre cop el punt esmentat a l’apartat 
4.4.1.1. Concretament, el punt de connexió entre els carrers Ample i St. Pere. 
Com ja s’ha dit, a causa de l’actual traçat i presència de vivendes, l’enllaç entre 
ambdues vies és estret (inferior a 6 mestres d’amplada) i amb molt dolenta 
visibilitat. A més formen un angle de 90º separats per un mur elevat que 
impedeix la visibilitat si no és per la presència d’un mirall que la facilita.  

 
 

3.4.2.5.- Mobilitat obligada interna. 
 
La relació de dades utilitzades per descriure les tendències generals de 
mobilitat obligada del municipi de Vilamacolum provenen de l’enquesta de 
mobilitat obligada (per causes d’estudi i de treball), realitzada pel Institut Català 
d’Estadística. 
 
Tot seguit es mostren les dades de mobilitat derivades per les necessitats 
d’estudi entre els anys 2001 i 1991, tant pel que fa referència a les principals 
destinacions com als principals orígens: 
 
Inicialment es detalla la mobilitat obligada vinculada als estudis. 
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a) Origen a Vilamacolum i destí a Vilamacolum i altres municipis. 
 

Mobilitat obligada per desplaçaments residència-estudi. 
Distribució per mitjà de transport. 

Municipi origen: Vilamacolum. Principals destinacions diàries. Any 2001. 

Mitjans de transport 
Sentits del desplaçament 

col·lectiu individual altres Total 

Desplaçaments interns 0 1 0 1 

Desplaçaments a altres municipis 1 8 0 9 

Girona 0 4 0 4 

Figueres 0 3 0 3 

Barcelona 1 1 0 2 

Fora de Catalunya 0 0 0 0 
Taula 3.4.8.  Mobilitat obligada per desplaçaments residència-estudi. Distribució per mitjà de transport. 
Municipi d’origen Vilamacolum; principals destinacions diàries durant l’any 2001. 
Font: Institut Català d’Estadística. 

 
Mobilitat obligada per desplaçaments residència-estudi. 

Distribució per mitjà de transport. 

Municipi origen: Vilamacolum. Principals destinacions diàries. Any 1996. 

Mitjans de transport 
Sentits del desplaçament 

col·lectiu individual altres Total 

Desplaçaments interns 0 0 12 12 

Desplaçaments a altres municipis 4 32 0 36 

Roses 2 13 0 15 

Figueres 0 7 0 7 

Sant Pere Pescador 0 5 0 5 

Girona 1 3 0 4 

Barcelona 0 2 0 2 

Cerdanyola del Vallés 1 0 0 1 

Olot 0 1 0 1 
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de 

l’Heura 0 1 0 1 

Fora de Catalunya 0 0 0 0 
Taula 3.4.9. Mobilitat obligada per desplaçaments residència-estudi. Distribució per mitjà de transport. 
Municipi d’origen Vilamacolum; principals destinacions diàries durant l’any 1996. 
Font: Institut Català d’Estadística. 

 
 
 
 
 
 



      
 

Diputació de Girona 

PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DE VILAMACOLUM 
 

 122 

Mobilitat obligada per desplaçaments residència-estudi. 
Distribució per mitjà de transport. 

Municipi origen: Vilamacolum. Principals destinacions diàries. Any 1991. 

Mitjans de transport 
Sentits del desplaçament 

col·lectiu individual altres Total 

Desplaçaments interns 1 2 7 10 

Desplaçaments a altres municipis 22 8 0 30 

Sant Pere Pescador 15 2 0 17 

Roses 4 1 0 5 

Figueres 0 3 0 3 

Girona 1 1 0 2 

Sant Ferriol 1 1 0 2 

Cerdanyola del Vallès 1 0 0 1 

Fora de Catalunya 0 0 0 0 
Taula 3.4.10. Mobilitat obligada per desplaçaments residència-estudi. Distribució per mitjà de transport. 
Municipi d’origen Vilamacolum; principals destinacions diàries durant l’any 1991. 
Font: Institut Català d’Estadística. 
 
Amb aquestes dades s’observa com entre els anys 1991 i 2001 hi ha hagut una 
disminució dels desplaçaments interns del municipi, passant dels 10 moviments 
diaris al 1991 o els 12 moviments al 1996 a només 1 al 2001 (corresponent a 
una disminució de 91%). 
 
Una altra dada important és la disminució també dels desplaçaments 
residència-estudi amb destinacions fora del municipi de Vilamacolum. Així, 
doncs, trobem com els desplaçaments des de Vilamacolum a altres municipis 
han disminuït fins a un 60% en el període de 1991 a 2001. 
 
D’aquests desplaçaments residència-estudi a fora del municipi, on es detecta 
un major flux l’any 2001 és cap a Girona i Figueres. Tanmateix, a l’any 1996 els 
principals pols eren Roses i Figueres, i a l’any 1991 St. Pere Pescador i Roses. 
 
Quant a la tipologia de mitjans de transport emprats tant per desplaçaments 
interns com per desplaçaments a altres municipis, la tendència es decanta 
clarament cap al transport individual en detriment del col·lectiu. Així, el transport 
privat ha passat de ser el 36% l’any 1991 al 95% l’any 2001, mentre que el 
transport col·lectiu ha passat del 64% al 5% respectivament. 
 
Igualment s’observa com l’ús de transport públic per recorreguts dins del 
municipi és nul des de l’any 1996. Això pot indicar que el transport individual ha 
substituït el col·lectiu dins el municipi. 
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b) Origen a altres municipis i destí a Vilamacolum. 
 

Mobilitat obligada per desplaçaments residència-estudi. 
Distribució per mitjà de transport. 

Municipi destí: Vilamacolum. Principals orígens diaris. Any 2001. 

Mitjans de transport 
Sentits del desplaçament 

col·lectiu individual altres Total 

Desplaçaments des d’altres municipis 1 0 0 1 

Pineda de Mar 1 0 0 1 

Resta de Catalunya 0 0 0 0 
Taula 3.4.11.  Mobilitat obligada per desplaçaments residència-estudi. Distribució per mitjà de transport. 
Municipi d’origen altres municipis cap al municipi de Vilamacolum; principals orígens diaris durant l’any 
2001. 
Font: Institut Català d’Estadística. 

 
Mobilitat obligada per desplaçaments residència-estudi. 

Distribució per mitjà de transport. 

Municipi destí: Vilamacolum. Principals orígens diaris. Any 1996. 

Mitjans de transport 
Sentits del desplaçament 

col·lectiu individual altres Total 

Desplaçaments des d’altres municipis 0 2 0 2 

Borrassà 0 2 0 2 

Resta de Catalunya 0 0 0 0 
Taula 3.4.12.  Mobilitat obligada per desplaçaments residència-estudi. Distribució per mitjà de transport. 
Municipi d’origen altres municipis cap al municipi de Vilamacolum; principals orígens diaris durant l’any 
1996. 
Font: Institut Català d’Estadística. 

 
Mobilitat obligada per desplaçaments residència-estudi. 

Distribució per mitjà de transport. 

Municipi destí: Vilamacolum. Principals orígens diaris. Any 1991. 

Mitjans de transport 
Sentits del desplaçament 

col·lectiu individual altres Total 

Desplaçaments des d’altres municipis 0 2 1 3 

Torroella de Fluvià 0 2 0 2 

Borrassà 0 0 1 1 

Resta de Catalunya 0 0 0 0 
Taula 3.4.13.  Mobilitat obligada per desplaçaments residència-estudi. Distribució per mitjà de transport. 
Municipi d’origen altres municipis cap al municipi de Vilamacolum; principals orígens diaris durant l’any 
1991. 
Font: Institut Català d’Estadística. 

 
Aquests valors mostren la molt baixa incidència que té el municipi pel que fa a 
la mobilitat obligada residència-estudi, mai superior a 3 durant el període 
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estudiat. Això, sens dubte, mostra la dependència externa del municipi quan a 
oferta educativa en general. 
 
Així, la mobilitat obligada residència-estudi en la que Vilamacolum actua com a 
atractor és de només el 11% del total de desplaçaments en què actua com a 
lloc d’origen (any 2001). Aquesta és una situació típica d’un municipi que té 
descentralitzat gran part dels serveis educatius. 
 
Seguidament es detalla la mobilitat obligada causada pel treball. 
 
La mobilitat laboral està totalment determinada per la localització dels llocs de 
treball i els horaris laborals, ambdós factors clarament variables. Tot seguit es 
detallen les dades de mobilitat derivades per les necessitats de residència-
treball per al període 1991-2001, tant pel que fa referència a les principals 
destinacions com als principals orígens. 
 
c) Origen a Vilamacolum i destí a Vilamacolum i altres municipis. 
 

Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball. 
Distribució per mitjà de transport. 

Municipi origen: Vilamacolum. Principals destinacions diàries. Any 2001. 

Mitjans de transport 
Sentits del desplaçament 

col·lectiu individual altres Total 

Desplaçaments interns 0 22 5 27 

Desplaçaments a altres municipis 0 41 1 42 

Sant Pere Pescador 0 12 0 12 

Figueres 0 8 0 8 

Girona 0 3 0 3 

Roses 0 3 0 3 

St. Feliu de Llobregat 0 2 0 2 

El Far de l’Empordà 0 2 0 2 

Castelló d’Empúries 0 1 0 1 

Vilamalla 0 2 0 2 

Barcelona 0 1 0 1 

Molins de Rei 0 1 0 1 

L’Armentera 0 1 0 1 
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Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball. 
Distribució per mitjà de transport. 

Municipi origen: Vilamacolum. Principals destinacions diàries. Any 2001. 

Mitjans de transport 
Sentits del desplaçament 

col·lectiu individual altres Total 

L’escala 0 1 0 1 

Navata 0 1 0 1 

Sta. Llogaina d’Àlguema 0 1 0 1 

Viladamat 0 1 0 1 

Vilafant 0 1 0 1 

Resta de Catalunya 0 0 0 0 

Fora de Catalunya 0 0 0 0 

Taula 3.4.14. Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball. Distribució per mitjà de transport. 
Municipi d’origen Vilamacolum; principals destinacions diàries durant l’any 2001. 
Font: Institut Català d’Estadística. 

 
Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball. 

Distribució per mitjà de transport. 

Municipi origen: Vilamacolum. Principals destinacions diàries. Any 1996. 

Mitjans de transport 
Sentits del desplaçament 

col·lectiu individual altres Total 

Desplaçaments interns 0 17 24 41 

Desplaçaments a altres municipis 0 45 1 46 

Sant Pere Pescador 0 11 1 11 

Figueres 0 9 0 9 

Barcelona 0 4 0 4 

Peralada 0 3 0 3 

Vilafant 0 3 0 3 

L’Hospitalet de Llobregat 0 2 0 2 

El Far de l’Empordà 0 2 0 2 

L’Armentera 0 2 0 2 

Castelló d’Empúries 0 2 0 2 
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Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball. 
Distribució per mitjà de transport. 

Municipi origen: Vilamacolum. Principals destinacions diàries. Any 1996. 

Mitjans de transport 
Sentits del desplaçament 

col·lectiu individual altres Total 

L’escala 0 1 0 1 

Fortià 0 1 0 1 

Llers 0 1 0 1 

Navata 0 1 0 1 

Palafrugell 0 1 0 1 

Ullà 0 1 0 1 

Vilamalla 0 1 0 1 

Resta de Catalunya 0 0 0 0 

Fora de Catalunya 0 0 0 0 

Taula 3.4.15.  Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball. Distribució per mitjà de transport. 
Municipi d’origen Vilamacolum; principals destinacions diàries durant l’any 1996. 
Font: Institut Català d’Estadística. 

 
Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball. 

Distribució per mitjà de transport. 

Municipi origen: Vilamacolum. Principals destinacions diàries. Any 1991. 

Mitjans de transport 
Sentits del desplaçament 

col·lectiu individual altres Total 

Desplaçaments interns 0 24 18 42 

Desplaçaments a altres municipis 0 31 0 31 

Figueres 0 14 0 14 

Sant Pere Pescador 0 11 0 11 

Barcelona 0 1 0 1 

Fortià 0 1 0 1 

Llers 0 1 0 1 

Peralada 0 1 0 1 

Vilamalla 0 1 0 1 
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Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball. 
Distribució per mitjà de transport. 

Municipi origen: Vilamacolum. Principals destinacions diàries. Any 1991. 

Mitjans de transport 
Sentits del desplaçament 

col·lectiu individual altres Total 

Vila-Sacra 0 1 0 1 

Resta de Catalunya 0 0 0 0 

Fora de Catalunya 0 0 0 0 

Taula 3.4.16.  Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball. Distribució per mitjà de transport. 
Municipi d’origen Vilamacolum; principals destinacions diàries durant l’any 1991. 
Font: Institut Català d’Estadística. 
 
 
Les principals conclusions que mostren aquestes dades són: 
 
El número de desplaçaments diaris dins del municipi ha augmentat durant el 
període en qüestió des dels 42 desplaçaments/dia del 1991 fins als 56 
moviments/dia del 2001.  
 
Aquests desplaçaments sempre són de tipus individual i mai col·lectiu. Aquest 
elements és molt significatiu. Durant tot el període no es fa servir el transport 
públic en cap moment. La pràctica totalitat dels desplaçaments es realitza en 
vehicle privat. 
 
Per altra banda, el número de desplaçaments diaris de Vilamacolum cap a 
altres municipis s’ha incrementat l’any 2001 (47 moviments/dia) respecte el 
1991 (31 moviments/dia).  
 
La destinació exterior amb més desplaçaments durant el període es mante 
invariable entre Figueres i St. Pere Pescador, seguits a molta distància per 
altres destinacions diverses. A més, en els últims anys hi ha hagut un 
increment de noves destinacions. Tanmateix, destaca que cap d’elles són a 
fora de Catalunya. 
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c) Origen a altres municipis i destí a Vilamacolum. 
 

Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball. 
Distribució per mitjà de transport. 

Municipi destí: Vilamacolum. Principals orígens diaris. Any 2001 

Mitjans de transport 
Sentits del desplaçament 

col·lectiu individual altres Total 

Desplaçaments des d’altres municipis 0 14 0 14 

Sant Pere Pescador 0 6 0 6 

Figueres 0 5 0 5 

L’Armentera 0 1 0 1 

Palau-Saverdera 0 1 0 1 

Pont de Molins 0 1 0 1 

Resta de Catalunya 0 0 0 0 
Taula 3.4.17.  Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball. Distribució per mitjà de transport. 
Municipi d’origen altres municipis cap al municipi de Vilamacolum; principals orígens diaris durant l’any 
2001. 
Font: Institut Català d’Estadística. 

 
Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball. 

Distribució per mitjà de transport. 

Municipi destí: Vilamacolum. Principals orígens diaris. Any 1996. 

Mitjans de transport 
Sentits del desplaçament 

col·lectiu individual altres Total 

Desplaçaments des d’altres municipis 0 27 0 27 

Sant Pere Pescador 0 14 0 14 

Figueres 0 4 0 4 

Castelló d’Empúries 0 2 0 2 

L’escala 0 2 0 2 

L’Armentera 0 1 0 1 

Borrassà 0 1 0 1 

Riumors 0 1 0 1 

Roses 0 1 0 1 

Ventalló 0 1 0 1 

Resta de Catalunya 0 0 0 0 
Taula 3.4.18.  Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball. Distribució per mitjà de transport. 
Municipi d’origen altres municipis cap al municipi de Vilamacolum; principals orígens diaris durant l’any 
1996. 
Font: Institut Català d’Estadística. 
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Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball. 

Distribució per mitjà de transport. 

Municipi destí: Vilamacolum. Principals orígens diaris. Any 1991. 

Mitjans de transport 
Sentits del desplaçament 

col·lectiu individual altres Total 

Desplaçaments des d’altres municipis 3 15 0 18 

Sant Pere Pescador 0 6 0 6 

Borrassà 0 2 0 2 

Cabanes 2 0 0 2 

Castelló d’Empúries 0 2 0 2 

Figueres 0 2 0 2 

Fortià 1 0 0 1 

St. Miquel de Fluvià 0 1 0 1 

Torroella de Fluvià 0 1 0 1 

Ventalló 0 1 0 1 

Resta de Catalunya 0 0 0 0 
Taula 3.4.18.  Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball. Distribució per mitjà de transport. 
Municipi d’origen altres municipis cap al municipi de Vilamacolum; principals orígens diaris durant l’any 
1991. 
Font: Institut Català d’Estadística. 

 
Observant les dades de desplaçaments en que Vilamacolum actua com a 
atractor de mobilitat per raons de residència-treball, s’observa com hi ha un 
important increment l’any 1996 però després una significativa davallada l’any 
2001, fins i tot arribant a un nivell inferior al de l’any 1991, concretament 18, 27 
i 14 desplaçaments/dia respectivament 
 
Novament, A l’igual que el que s’ha trobat en la mobilitat de sortida del municipi 
per raons de treball, s’observa com existeix un ús intensiu i paral·lel del 
transport individual vers el col·lectiu. De fet, l’any 1991 és el darrer que registra 
ús de transport públic, amb només 3 desplaçaments d’un total de 19, fet que 
suposava ja aleshores menys d’un 16% del total. 
 
Sant Pere Pescador es manté com l’origen dels desplaçaments que es manté 
constant al llarg del període. La resta d’orígens es troba a una certa distància i 
variabilitat en funció de l’any. Destaca en aquest sentit que la totalitat d’orígens 
es troba dins de la província de Girona, sense que n’hi hagi cap de fora de 
Catalunya. 
 
Una de les conclusions importants d’aquest tractament de dades és que 
l’autocontenció laboral és negativa, de tal manera que el nombre de 
treballadors provinents de fora el municipi ha és inferior al dels que es 
desplacen a treballar fora de Vilamacolum. Aquesta tendència era especialment 
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marcada l’any 1991, amb una diferència de 26 desplaçaments en favor de la 
sortida. A l’any 2001 aquesta xifra s’havia reduït fins a 13 desplaçaments. 
 
 
3.4.2.7.- Accidentalitat dins del municipi de Vilamacolum 
 
Segons les dades de que es disposa a la Direcció General de Carreteres, 
depenent del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, no hi ha 
constància de cap accident entre vehicles dins el terme municipal durant els 
darrers 5 anys, tanmateix, i atès que les dues carreteres existents són propietat 
municipal i gestionades pel consistori, es constata que és responsabilitat seva 
portar a terme el registre de sinistralitat. 
 
Consultat l’Ajuntament de Vilamacolum al respecte, es constata que no hi ha 
hagut cap accident registrat dins del municipi durant el període esmentat. 
 
 

3.4.3.- Transport Públic 
 
El transport públic a Vilamacolum ve donat per la línia de transport regular de 
l’empresa SARFA, SA d’una banda i per la línia de transport escolar que és 
gestionada a través del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, però que també 
executa SARFA, SA. 
 
La línia de transport escolar funciona la totalitat del període de curs escolar, 
comprès entre els mesos de setembre fins a juny. La totalitat de la despesa del 
transport escolar està assumida pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà, el qual 
rep una subvenció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Aquesta línia de transport escolar connecta els municipis de Vilamacolum, 
Riumors i Fortià per portar els alumnes que cursen ESO i/o Batxillerat fins al 
centre existent a Castelló d’Empúries, atès que no hi ha centres d’ensenyament 
secundari al municipi. El perfil d’edats dels usuaris d’aquest servei de transport 
escolar varia entre els 13 anys i els 18 anys, seguint la següent agrupació: 
� 1r ESO    13 anys aprox. 
� 2n ESO    14 anys aprox. 
� 3r ESO    15 anys aprox. 
� 4t ESO    16 anys aprox. 
� 1r BATX    17 anys aprox. 
� 2n BATX   18 anys aprox. 

 
 
Només hi ha una parada per al transport escolar al municipi, que es troba 
ubicada al cementiri. Només es realitza un únic viatge d’anada i un altre de 
tornada. Concretament es recull la mainada a les 8:20 del matí i es dirigeix cap 
a Riumors. Arriba a Castelló d’Empúries poc abans de les 9:00 del matí. A la 
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tarda, surt de Castelló a les 18:00 i arriba a Vilamacolum a les 18:40, novament 
a la parada del cementiri. 
 
Des de l’Ajuntament es té una opinió favorable envers aquest servei i no es té 
constància de cap problemàtica o deficiència associada al servei. 
 
Quant a la línia regular de viatgers, només n’hi ha una que connecta 
Vilamacolum amb Figueres, tant d’anada com de tornada. Funciona amb una 
regularitat diària, que inclou diumenges i festius, i fa servir la mateixa parada 
que el transport escolar.  
 
Es realitzen tres viatges d’anada i de tornada amb els següents horaris: 
 
 Vilamacolum a Figueres    Figueres a Vilamacolum 
  09:25       08:40* 
  15:35       13:30 
  19:45       19:00 
 
L’hora marcada amb un asterisc com a sortida de Figueres a Vilamacolum, 
només es troba en funcionament els caps de setmana, festius, i dies fora 
d’horari escolar. La durada del viatge sol trobar-se al voltant dels 30 minuts, 
tant d’anada com de tornada. 
 
Des de l’Ajuntament es té constància que algunes persones del poble es 
queixen de la irregularitat en el pas dels autobusos, tant en un sentit com en 
l’altre. 
 
Un cop dit tot això, per valorar el servei de transport públic al municipi s’ha de 
tenir en consideració el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya (PTVC), 
d’acord a la Llei 12/1987 on es marquen uns objectius generals que pretenen 
assegurar una correcta comunicació entre tots els ciutadans de Catalunya i on 
es defineixen les condicions generals de comunicació de diferents àmbits 
territorials. 
 
A la figura 3.4.4 s’observa com la comarca de l’Alt Empordà, segons el PTVC 
en data de 2001, és una comarca, en línies generals, relativament ben 
comunicada amb transport regular per carretera dels municipis amb la capital 
comarcal. En el cas concret de Vilamacolum, es preveien un mínim de 4 
expedicions diàries per sentit , fet que, com s’ha mostrat anteriorment, encara 
no ha estat assolit, amb només 3 amb data de redacció de la present memòria 
(setembre de 2005). 
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Figura 3.4.4: Cobertura en Transport regular per carretera dels municipis (nucli 
principal) amb les respectives capitals comarcals. Àmbit de les comarques Gironines. PTOP 2001 
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En aquest sentit, el PTVC assumeix que es realitzarà una sèrie d’increments 
d’oferta de serveis de transport de servei interurbà de viatgers per carretera per 
a l’horitzó 2005. Concretament, es detalla una potenciació de l’eix Alt-Baix 
Empordà mitjançant una línia Palafrugell – Torrent - La Bisbal d’Empordà – 
Casavells – Parlavà – Ultramort – Verges - La Tallada – Tor – Albons - 
Torroella de Fluvià - Vilamacolum – Figueres. Amb data de la redacció 
d’aquesta memòria, aquest recorregut encara està en fase d’estudi per part del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
 
També es fa un esment, però sense cap concreció explícita, relatiu a la 
potenciació del transport de viatgers sota demanda. És a dir, no sotmès 
específicament a una línia de recorregut sinó a una utilització limitada a 
demandes específiques, ja sigui per part de col·lectius concrets (persones amb 
disminució, escolars, etc.) com d’iniciatives particulars en forma de “taxis” de 
recorregut interurbà. Aquesta potenciació aniria dirigida a la comarca en sentit 
general, però sense concretar cap municipi específicament. 
 
Quant al transport ferroviari, es marca un horitzó del 2005 (actualment ja 
desfassat), on es preveu la millora de la comunicació de Catalunya amb Madrid 
(mitjançant el tren de gran velocitat) i la millora de les estructures ferroviàries; 
cap d’aquestes noves actuacions afecten de forma directe al municipi de 
Vilamacolum. 
 
 
3.4.4.- Impactes ambientals de les infrastructures viàries 
 
Un dels efectes més significatius des del punt de vista ambiental relatiu a les 
infrastructures viàries és el conjunt d’impactes ambientals que poden suposar 
sobre el territori i els ecosistemes en què s’ubica. A Vilamacolum, les úniques 
infrastructures viàries a tenir en consideració són les dues carreteres detallades 
a l’inici d’aquest apartat. 
 
Els tres impactes detallats tot seguit han estat estudiats amb més detall a 
d’altres vectors ambiental de la present memòria, motiu pel qual tot seguit 
només se’n destaquen els punts més essencials. 
 
 
3.4.4.1.- Efecte barrera. 
 
L’efecte barrera s’entén com la presència d’un obstacle en un àrea de pas o 
comunicació. Aquesta afirmació té la mateixa validesa tant per a poblacions 
humanes com per a la fauna als sistemes naturals. Aquesta segona ha estat 
tractada al vector de biodiversitat i paisatge (vegeu apartat corresponent). 
 
Quant a l’efecte barrera per a la població humana, en el cas de Vilamacolum no 
es dóna de forma substancial ni significativa. Per una banda, només hi ha les 
dues carreteres esmentades anteriorment com a possibles infrastructures 



      
 

Diputació de Girona 

PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DE VILAMACOLUM 
 

 134 

susceptibles d’esdevenir barreres per a la població. Atès que el municipi es 
troba completament a la plana, no va ser necessària la realització d’obra civil 
destinada a salvar o evitar obstacles geogràfics naturals, com ara túnels, ponts 
o elevacions. La totalitat del seu recorregut es realitza a nivell de terra, motiu 
pel qual no suposa, a priori, un obstacle. 
 
Addicionalment, el fet que la major part de la població al municipi es trobi 
concentrada al nucli urbà limita de forma significativa els fluxos de pas per 
travessar les dues carreteres a la necessitat d’accés als camps de cultius que 
hi ha a banda i banda. Com que la major part d’aquest accés es realitza en 
vehicle privat o tractor, segons l’Ajuntament, no es té constància de cap 
problemàtica especialment vinculada al possible efecte barrera. 
 
Tanmateix, aquesta és una percepció amb un important grau de subjectivitat, 
atès que la percepció d’una infrastructura viària com a element barrera també 
es troba influenciada per la percepció (favorable o desfavorable) que se’n pugui 
tenir al respecte. En aquest sentit, com ja s’ha dit, no hi ha constància que 
aquest sigui el cas a Vilamacolum. 
 
 
3.4.4.2.- Afectació paisatgística i estètica. 
 
Tal i com s’ha detallat anteriorment, el fet que el municipi es trobi en una plana 
facilita que la presència de les carreteres no suposi inicialment una alteració 
visible del paisatge. Addicionalment, el fet que sigui només un 0,01% de la 
superfície del municipi la que estigui ocupada per elles, redueix de forma 
dràstica la seva afectació. 
 
No és sinó amb una vista aèria que resulta evident la presència d ‘aquestes 
vies travessant el poble d’est a oest. Fins a tal punt això és així que, de forma 
qualitativa, un observador situat a més de 200 metres del seu traçat, només en 
constatarà la presència a causa del trànsit o bé de la presència d’elements de 
senyalització. Aquest efecte encara s’esmorteeix més quan els cultiu més 
propers (especialment de cereals) es troben a poc temps de la seva collita, ja 
que oculten de forma gairebé total la seva visió. 
 
Des de l’Ajuntament, no es té constància que hi hagi al poble una percepció 
d’afectació paisatgística i estètica degudes a les carreteres. 
 
 
3.4.4.3.- Impacte acústic. 
 
L’impacte acústic és, sens dubte, un dels més evidents a qualsevol 
infrastructura viària. Tal i com es mostra a l’apartat 3.7 de la present memòria, 
dedicat a estudiar la realitat acústica del municipi, s’identifica una problemàtica 
associada als nivells acústics que s’hi generen a causa del trànsit. 
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Tot i que el treball de camp realitzat per al present PALS i destinat a l’apartat 
3.7 no és un mostreig exhaustiu amb l’objectiu de quantificar de forma acurada 
l’impacte del soroll a les carreteres a Vilamacolum, es detecta que són la 
principal font de soroll identificada al municipi. 
 
En tant que l’impacte acústic s’ha de referenciar necessàriament a la proximitat 
de població al punt on el soroll es genera, és a l’interior del nucli urbà on aquest 
seria més significatiu. Des d’aquesta perspectiva, i tenint en compte 
observacions incloses a l’apartat 3.7, és en aquest àmbit en concret on l’equip 
auditor realitzarà propostes al Pla d’Acció de cara a evitar que aquest impacte 
pugui resultar creixent en el futur. 
 
 
3.4.5. Mobilitat no motoritzada 
 
La mobilitat no motoritzada és aquella de la qual es disposa de menys dades 
per a la present memòria, limitant-se a l’esmentada als punts anteriors i 
procedent de l’enquesta de mobilitat obligada. 
 
Per tant, resulta virtualment impossible poder quantificar de forma acurada el 
volum de desplaçaments realitzats amb mitjans no motoritzats al municipi. 
Tanmateix, es faran dos esments concrets i qualitatius destinats a la bicicleta i 
al desplaçament a peu. 
 
 
3.4.5.1.- Xarxa de carrils bici i rutes a peu 
 
Al municipi de Vilamacolum, tant dins de l’àmbit de la seva zona urbana com a 
la resta no urbanitzada, no existeixen carrils bici ni rutes a peu. Això no vol dir 
que la gent no es desplaci en bicicleta ni passegi pel poble, sinó que no n’hi ha 
de creats ni, per el moment, planificats per part de l’Ajuntament. 
 
Tot i que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà té creada una xarxa d’abast 
comarcal de carrils bicis, actualment cap passa ni està previst a curt termini que 
passi pel municipi. Des de l’àrea de turisme està previst que per als propers 
cinc anys s’estudiï la viabilitat tècnica i econòmica d’incloure Vilamacolum i els 
municipis del seu voltant a la dita xarxa, de forma que, fins i tot, es planteja la 
possibilitat de comunicar-los amb el PEIN dels Aiguamolls de l’Empordà, atesa 
la seva proximitat i aprofitant el seu caràcter marcadament lúdic. Tanmateix, 
aquesta proposta encara s’ha de desenvolupar i només es troba en fase de 
projecció futura. 
 
 
3.4.5.2.- Mobilitat de vianants. 
 
Pel que fa referència a la mobilitat de vianants, s’ha d’esmentar que, de manera 
similar a la dels carril bici, no existeix actualment al municipi una planificació 
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específica destinada a la seva potenciació. Al planejament municipal sí que es 
tenen en consideració les característiques urbanístiques destinades a l’espai 
per als vianants a les noves construccions, però no més enllà de l’especificació 
de voreres llindant amb els vials. 
 
En aquest sentit, des del Consell Comarcal tampoc hi ha cap proposta, ni a curt 
ni a llarg termini, ja que des d’aquesta administració es considera que aquesta 
responsabilitat recau en exclusiva en l’Ajuntament, que és el responsable últim 
d’aquesta planificació. 
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3.5.- BALANÇ D’AIGUA 

 
En aquest apartat es realitzarà una estimació el més acurada possible del 
balanç d’aigua al municipi. Aquest balanç quedarà circumscrit únicament a 
l’aigua consumida pels seus habitants i activitats comercials i industrials, si 
s’escau. 
 
3.5.1.- Abastament d’aigües 
 
El subministrament de l’aigua potable al municipi de Vilamacolum recau en el 
mateix Ajuntament des de fa més de 15 anys. Segons informació del propi 
Ajuntament, no es té constància de cap particular que no es trobi connectat 
actualment a la xarxa municipal 
 
En el terme municipal també es troben altres abastaments i captacions 
particulars. Aquestes captacions estan destinades principalment a usos 
agrícola/ramaders o domèstics, i venen donades per pous, tal i com es detalla 
més endavant.  
 
Dins l’abastament d’aigües es distingeixen, entre d’altres, aquests punts: 
captació, potabilització i distribució de l’aigua. 
 
 
3.5.1.1.- Captació 

 
La captació d’aigua al municipi de Vilamacolum té 2 orígens: 
 
a) La captació d’aigua que es destina íntegrament a la xarxa pública 
d’abastament i que es portada a terme per l'Ajuntament. 
 
b) La captació d’aigua per part de particulars mitjançant pous, independentment 
de la seva destinació.  
 
No hi ha al municipi captació d’aigües superficials de la qual es tingui 
constància. La totalitat de la captació identificada és de caràcter subterrani. 
 
 
3.5.1.2.- Captació destinada a la xarxa pública d’abastament 

 
Quant a l’aigua potable subministrada per l'Ajuntament, prové d’1 pou de molt 
recent posada en funcionament (novembre de 2005) i ubicat al terme municipal 
de Torroella de Fluvià. Amb anterioritat a aquesta posada en funcionament, 
l’Ajuntament disposava de fins a 2 pous emprats per a la captació d’aigua 
destinada a la xarxa i ubicats dins del terme municipal de Vilamacolum. 
 



      
 

Diputació de Girona 

PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DE VILAMACOLUM 
 

 138 

El canvi en l’ús dels pous ha estat degut a la important concentració de nitrats 
en l’aigua trobat als existents a Vilamacolum. S’ha hagut d’anar a captar aigua 
de l’aqüífer del riu Fluvià per poder solucionar aquesta important problemàtica. 
 
Amb data de juliol de 2005, l’Ajuntament subministra aigua a 145 abonats, és 
a dir, que hi ha aquesta xifra de comptadors que registren el cabal d’aigua 
facturat. L’Ajuntament no disposa de registres de facturació detallats per 
abonats per al període anterior a l’any 2002. Així, l’evolució durant els darrers 
anys de la quantitat d’abonats es mostra a la següent taula: 
 
 

ANY ABONATS 

 2002   144  

 2003   144  

 2004   144  

 2005 (fins l'1 de juliol)   145  

Taula 3.5.1. Número d’abonats al servei d’abastament d’aigua de Vilamacolum. Període 2002-2005.  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Ajuntament de Vilamacolum  
 
 
Com es pot veure, la quantitat d’abonats s’ha mantingut constant durant el 
període de referència. La major part d’ells són domèstics, comptabilitzant-
se 2 abonats industrials des de l’any 2002 fins al 2005. L’any 2005 se’n 
comptabilitza un tercer.  
 
S’ha de dir, tanmateix que hi ha la possibilitat que activitats comercial i/o 
industrials no quedin reflectides al registres perquè els comptadors han estat 
inscrits a nom de particulars. Des de l’Ajuntament, però, es constata que la 
quantitat d’abonats industrials i comercials no superen en cap cas el 10% del 
total.  
 
El mateix passa amb les explotacions agrícoles, que tampoc es troben 
discriminades en la facturació. A aquest fet s’ha d’afegir que hi ha 
aproximadament un terç dels abonats que disposa de més d’un comptador al 
seu nom. Aquest fet afegeix dificultat a l’hora de quantificar la destinació final 
de l’aigua abastada. 
 
Quant a l’evolució del consum d’aigua abastada, es mostra tot seguit a la 
següent figura. Les dades són les procedents de l’Ajuntament per al per al 
mateix període de referència de la taula 3.5.1. Això vol dir, novament, que les 
dades corresponents a l’any 2005 només es corresponen fins al mes de juliol. 
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Figura 3.5.1. Evolució del volum d’aigua d’abastament públic per al període 2002-2005  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Ajuntament de Vilamacolum  
 
En aquest sentit destaca la important variabilitat en el volum d’aigua abastat 
durant el període esmentat. També destaca el pic de consum corresponent a 
l’any 2003, en què es va registrar un estiu especialment calorós. Aquell any, el 
consum es va literalment doblar respecte de l’any 2004. Quant a l’any 2005, 
fent una projecció estimativa en funció de les dades disponibles, es pot 
concloure que el consum no serà gaire superior al registrat l’any 2004. 
Aquestes xifres apunten, doncs cap a un manteniment del consum en línies 
generals, tot i que variable en situacions excepcionals com és la d’un estiu 
especialment fort. 
 
Segons informació procedent del mateix Ajuntament, existeix una quantitat 
indeterminada d’aigua que es perd de la xarxa. Això és degut a seva antiguitat, 
més de 20 anys. Se sap que hi ha pèrdues quan algun dels abonats avisa 
d’una rebentada visible o quan el consum elèctric de la bomba extractora és 
inusualment elevat. Això impedeix poder estimar amb un mínim de seguretat el 
percentatge d’aigua perduda, però, segons apreciació del mateix Ajuntament, 
aquest podria ser significativament elevat. 
 
A efectes de comptabilització per al Balanç d’aigua, es prendrà la xifra 
d’abastament corresponent a l’any 2004. Concretament, dels 21.997 m3 
abastats, s’estima que el 90% de l’aigua és per al consum domèstic, amb el 
10% restant destinada per a la resta de sectors, incloent l’agrícola i l’industrial. 
El sector comercial has estat considerat com a domèstic atesa la seva similitud 
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en el patró de consum. Per tant, s’obtindria que 19.797 m3 es destinen a ús 
domèstic i 2.200 al sector agrícola i industrial.  
 
En tant que l’activitat agrícola és marcadament superior a la industrial al 
municipi, d’aquesta xifra s’estima que un 70% es destinaria al sector agrícola 
en forma d’aigua per al bestiar present al municipi.  
 
Aquest percentatge és estrictament qualitatiu i no es pot refermar en cap 
informació contrastada, sinó en l’apreciació qualitativa que es percep des del 
mateix Ajuntament. Així, es destinarien 1540 m3 al sector primari i 660 m3 a la 
indústria. 
 
 
3.5.1.3.- Captació mitjançant pous particulars 

 
Pel que fa al volum d’aigua captat des de pous particulars, es tracta d’una tasca 
extraordinàriament difícil donar una estimació acurada del volum extret al 
municipi. Això és així a causa de la dispersió i als buits existents en la 
informació disponible al respecte.  
 
Tot i que és responsabilitat de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) disposar del 
registre d’aprofitaments d’aigua subterrània presents a Vilamacolum, en tant 
que ens regulador de llicències d’explotació i concessió de permisos, es 
constata la no regularització de pous per part dels seus propietaris. 
 
Hi ha diversos motius que expliquen aquesta no regularització, però el principal 
d’ells és la taxa imposada a l’aprofitament. Molts propietaris decideixen no 
registrar els seus pous amb l’objectiu d’evitar el pagament del cànon de l’aigua 
que recapta l’ACA en funció del cabal captat. 
 
Seguidament s’inclouen els diferents registres de pous i aprofitaments 
subterranis registrats al municipi. 
 
 
a) Agència Catalana de l’Aigua 
 
Tal i com ja s’ha dit, l’ACA és l’organisme encarregat de registrar i concedir 
permisos per a l’explotació de pous. Tot aprofitament d’aigües ha d’estar 
corresponentment inscrit al seu registre, independentment de la seva ubicació, 
destinació i ús. L’ACA disposa d’una base de dades a nivell de tot Catalunya en 
què s’hi troben totes aquestes dades. 
 
En consulta realitzada a aquest organisme, es constata que hi ha 8 pous, la 
informació dels quals es detalla tot seguit. 
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Llistat de pous a Vilamacolum segons l’ACA 

Total de pous registrats 8 

Titulars persones físiques 3 

Titulars persones jurídiques 3 

Altres titulars (no identificats) 2 

Pou registrat més antic Any 1981  

Titulars amb més d’un registre 1 

Registres realitzats des de 1.990  1  

Taula 3.5.2. Dades més significatives del llistat de pous a Vilamacolum. 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’ACA. 
 
De les dades disponibles a l’ACA destaca que cap dels pous registrats supera 
els 30 metres de profunditat. Per altra banda, dels tres pous registrats com a 
titulars de persones jurídiques, dos pertanyen al mateix Ajuntament de 
Vilamacolum i un altre a l’Agència Catalana de l’Aigua. No es té constància, 
doncs que n’hi hagi cap registrat a nom d’una empresa provada. Tanmateix, pot 
donar-se novament el cas que un pou registrat a nom d’un particular sigui 
emprat realment per una activitat o explotació ramadera. 
 
També s’ha de fer esment que només un dels pous està registrat com a d’ús 
industrial (concretament de refrigeració) i té una concessió anual d’extracció de 
87.600 m3 anuals. Sorprenentment, l’ACA no especifica si es tracta d’un pou 
corresponent a una persona física o jurídica, anomenant-lo “Cambra Frigorífica” 
i sense proporcionar més informació. 
 
El segon pou no identificat, juntament un altre corresponent a un particular 
estan registrats com a d’ús de “regadiu habitual no especificat”. De forma 
conjunta disposen d’una concessió d’extracció de 8880 m3 any. 
 
 
b)    Secció de Mines 
 
La Secció de Mines forma part del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme i 
és l’ens que atorga permisos per a la realització de sondejos i construcció de 
pous. També concedeix els permisos per a la instal·lació de mecanismes 
d’extracció de l’aigua, però no controla ni estableix els volums d’aquesta 
extracció, potestat exclusiva de l’ACA. De la mateixa forma que l’ACA, disposa 
d’una base de dades general per tot Catalunya a on es detalla la informació 
corresponent a cada pou. 
 
En consulta realitzada a aquest organisme, es constata l’existència 
de 3 aprofitaments subterranis al municipi de Vilamacolum. 
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De entre les dades més significatives, se’n destaquen les següents: 
 

Llistat de pous a Vilamacolum segons la Secció de Mines 

Total de pous registrats 3 

Titulars persones físiques 2 

Titulars persones jurídiques 1 

Altres titulars (no identificats) 0 

Pou registrat més antic Any 1973  

Titulars amb més d’un registre 0 

Registres realitzats des de 1.990  0  

Taula 3.5.3. Dades més significatives del llistat de pous a Vilamacolum. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la Secció de Mines del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme. 
 
D’aquestes dades destaca el fet que l’únic aprofitament corresponent a un 
titular jurídic correspon a una empresa que va plegar als anys 80, però que 
tanmateix consta amb el seu pou registrat. En aquest llista no es disposa 
d’informació corresponent a profunditats, usos de l’aigua, etc. 
 
Un cop vistos tots dos llistats cal destacar primerament la significativa 
diferència de pous registrats aquí respecte de l’ACA. Això és pot explicar per la 
necessitat de regularització dels mecanismes d’extracció, bàsicament bombes, 
exigida per les empreses de subministrament elèctric, motiu pel qual els 
propietaris demanen el corresponent permís a la Secció de Mines, però sense 
incloure la regularització a l’ACA. A més, aquest registre no té en compte si el 
pou o la bomba es troben fora de servei actualment excepte en els casos en 
què expressament el propietari ho comunica (fet excepcional), motiu pel qual 
tampoc permet tenir una seguretat completa del seu ús actual. Per altra banda, 
hi ha els motius ja exposats de no pagament del cànon de l’aigua. 
 
Aquesta diversitat de resultats obtinguts permet tenir un coneixement molt 
parcial i esbiaixat de la quantitat real d’aprofitaments subterranis i els volums 
d’extrets respectius al municipi. Aquesta situació no és exclusiva 
de Vilamacolum, sinó que és característica a tot Catalunya.  
 
Alguns fets destacables de les dades anteriors fan que la major part de titulars 
són persones físiques. Per altra banda es constata que no hi ha cap 
aprofitament registrat amb anterioritat a l’any 1973, quan des del mateix 
consistori es té constància al municipi de pous que tenen una llarga història i 
que han estat emprats per més d’una generació de vilatans des del segle XIX. 
 
També és important fer esment del grup reduït de titulars que disposen de més 
d’un registre. Certament disposar de més d’un d’ells sol estar associat a la 
presència de més d’un pou, però això no és necessàriament així, ja que un 
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mateix aprofitament pot tenir més d’un mecanisme d’extracció, fet que obliga a 
un nou enregistrament. Igualment hi ha la possibilitat que el mecanisme 
d’extracció existent s’hagi canviat per un de més modern o nou sense que 
s’hagi comunicat la baixa o retirada de l’anterior. 
 
Amb aquesta situació, a l’hora de donar una xifra estimada de captació per 
aquests aprofitaments particulars caldrà recórrer, novament, a una estimació 
feta per l’ACA. Aquesta administració anualment realitza una estimació 
aproximada del volum d’aigua extret del subsòl. Aquesta estimació es calcula 
per a tots els municipis de Catalunya, independentment de la presència o no de 
pous a la seva base de dades, i s’engloba en les campanyes anuals portades a 
terme per l’ACA a l’hora de valorar l’evolució global en el consum d’aigua a 
Catalunya. L’estimació està realitzada en funció de la població censada, el cens 
agrari vigent i el consum mitjà estandaritzat per persona i dia, entre d’altres 
paràmetres. Aquesta xifra no té un caràcter oficial, sinó que s’empra a nivell 
intern entre els seus serveis tècnics amb l’objectiu ja esmentat. 
 
Així, la xifra de captació d’aigües subterrànies estimada corresponent al 
municipi de Vilamacolum es troba al voltant dels 25.500 m3 anuals. L’ACA no 
especifica a la seva estimació la destinació d’aquest volum. Tenint en compte la 
problemàtica de nitrats a les aigües subterrànies del municipi (vegeu al 
respecte l’apartat 3.1 de la present memòria), es pot dir aquest volum no anirà 
destinat al consum domèstic. L’ús més probable és, doncs, l’important sector 
agrícola/ramader present al municipi. A efectes de càlcul del balanç d’aigua al 
municipi, es considerarà aquesta destinació. 
 
 
3.5.1.4.- Fonts públiques 

 
No es té constància de l’existència de cap font, pública ni privada, al municipi. 
La seva orografia marcadament planera en dificulta en dificulta especialment la 
seva presència. 
 
Des de l’Ajuntament es té constància que fa molts anys, més de 25 com a 
mínim, sí que hi havia surgències naturals d’aigua conegudes localment com a 
“ullals”. Aquestes surgències es trobaven allà on el nivell freàtic es trobava tant 
superficial que creava tolls naturals que eren emprats especialment per abeurar 
bestiar. Com que el nivell freàtic ha baixat de forma substancial durant les 
darreres dècades, ara ja fa molt de temps que no se n’observa cap, d’ullal. Des 
d’aquesta perspectiva, es considera que la captació d’aigua al municipi és de 
zero. 
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3.5.1.5.- Volum total de captació 

 
La xifra final del volum d’aigua captat estimat corresponent a l’any 2004 es 
resumeix a la següent taula 3.5.4. 

Volums d’aigua captada a Vilamacolum l’any 2004 

Abastament públic 21.997 m3 

Captacions privades 25.500 m3 

TOTAL 47.497 m3 

Taula 3.5.4. Volum total d’aigua captat a Vilamacolum l’any 2004.  
Font: Elaboració pròpia. 

 
Les pèrdues d’aigua durant la distribució d’aquests volums es tractaran més 
endavant. 
 
 
3.5.1.6.- Potabilització 

 
La potabilització de l’aigua de consum públic es troba en mans de l’Ajuntament 
en tant que ens que gestiona la xarxa d’abastament d’aigua al municipi, com ja 
s’ha esmentat anteriorment.  
 
Per a la potabilització de l’aigua de consum a Vilamacolum, s’empra hipoclorit 
sòdic com a desinfectant per a l’aigua captada del punts detallat a l’apartat 
3.5.1.2. Aquesta potabilització es porta a terme mitjançant un dosificador 
automàtic que es troba ubicat al dipòsit d’aigua a on s’acumula un cop ha estat 
extreta del pou. La cloració en aquest dipòsit, que és l’origen de la xarxa de 
distribució, facilita que les concentracions de desinfectant siguin les 
sanitàriament correctes. 
 
Tal i com es detalla més endavant, els controls de qualitat de l’aigua realitzats a 
la xarxa asseguren el grau suficient de desinfecció establert per la normativa 
quant a consum humà. 
 
Finalment, no es té constància de processos de potabilització per a les 
extraccions d’aigua subterrània que s’hagin realitzat al municipi, fet per altra 
banda completament excepcional en el context de tot Catalunya. 
 
 
3.5.1.7.- Distribució 

 
La distribució d’aigua al municipi es troba circumscrita exclusivament a la 
d’abastament públic, no existint altres xarxes públiques o privades. 
 
La distribució de l’aigua potable és una competència municipal regulada per la 
Llei 8/87, municipal i de règim local de Catalunya. Per al municipi 
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de Vilamacolum, aquesta funció recau novament sobre l'Ajuntament en tant 
que ens executiu d’aquest servei al municipi. 
 
Vilamacolum disposa d’una xarxa de més de 12.000 metres lineals de 
canonades de distribució amb els seus corresponents equips de bombeig. Per 
altra banda es disposa d’1 dipòsit d’aigua ubicat a prop del nucli urbà (entre 
l’escola i el consultori) i de 40.000 m3 de capacitat. Aquesta ubicació a prop 
dels abonats facilita la distribució per gravetat, tot i que està recolzada per 
equips de bombeig per a assegurar la pressió adequada.  
 
Des de l’Ajuntament no es té constància de l’existència de cap llar al municipi 
que no es trobi connectada, si bé se sap de la presència d’algun mas aïllat que 
encara es troba en procés de sol·licitud de connexió.  

 

3.5.1.8.- Pèrdues a la xarxa de distribució d’abastament públic 

 
L'Ajuntament de Vilamacolum, tal i com ja s’ha esmentat, no disposa de cap 
registre de pèrdues d’aigua donades a la xarxa de distribució. Aquestes 
pèrdues es podrien quantificar de forma indirecta mitjançant la diferència entre 
cabal d’aigua abastat a la xarxa (i per tant, conegut) i la suma dels volums 
facturats als diferents abonats. Tanmateix, l’Ajuntament només disposa 
d’aquests darrers, ja que el comptador de sortida del dipòsit està espatllat des 
de fa temps i està pendent d’arreglar-se. 
 
De fet, l’Ajuntament ja té la intenció de realitzar una substitució integral de la 
xarxa d’abastament actual, però les problemes de finançament que comporta 
en retarden la seva posada en marxa. 
 
Les pèrdues a la xarxa es deuen generalment a dues causes. Per una banda hi 
ha el percentatge que és inherent a la distribució en sí mateixa. La gran 
quantitat de trams de canonada amb les seves corresponents juntures fa 
virtualment impossible la presència de petites fuites i esquerdes causades per 
l’ús. Això suposa un percentatge “fix” que és pràcticament impossible d’eliminar 
i que obliga a un manteniment permanent.  
 
Una altra possible font de pèrdues és l’ús d’hidrants contra incendis per part del 
bombers, concretament per a emplenar els seus camions cisterna i els dipòsits 
de reserva que fan servir per a les seves contingències. En tant que és 
obligació de l’ens gestor de l’aigua proporcionar el cabal i la pressió d’aigua 
necessàries per a la xarxa d’hidrants contra incendi del municipi sense que es 
pugui regular ni limitar, aquesta situació porta a valors de consum d’aigua a la 
xarxa comptabilitzada com a pèrdua.  
 
De fet, en sentit estricte caldria parlar d’aigua no facturada, ja que en darrer 
terme la seva destinació sí és coneguda; la infiltració al terreny i no de pèrdua. 
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Aquest segon cas no s’aplica a Vilamacolum en tant que no disposa de xarxa 
d’hidrants contra incendi. 
 
 
Dit això, no és possible quantificar de forma curada el volum d’aigua perdut a la 
xarxa de distribució a Vilamacolum. De forma qualitativa, des del mateix 
Ajuntament s’assegura que el percentatge ha de ser elevat per l’experiència 
diària de manteniment que es porta a terme. 
 
 
3.5.1.9.- Altres pèrdues 

 
No es consideren significatives les pèrdues d’aigua que es puguin donar a les 
captacions privades, ja que el consum es realitza gairebé al mateix punt 
d’extracció, independentment de la seva destinació (industrial, agrícola, etc.), 
motiu pel qual no es prenen en consideració al balanç global d’aigua. 
 
 
3.5.1.10.- Distribució final per sectors 

 
Així, en resum, la distribució final per sectors es mostra tot seguit. El sector 
comercial, atesa la seva poca presència al municipi i la seva proximitat de patró 
de consum, es troba inclòs dins del sector domèstic. 
 

Consum d’aigua per sectors a Vilamacolum l’any 2004  

SECTOR CONSUM (en m3/any) 

Agrícola / ramader 27.040 

Industrial 660 

Domèstic 19.797 

TOTAL 47.497 

Taula 3.5.5. Distribució del consum d’aigua a Vilamacolum per sectors l’any 2004  
Font: Elaboració pròpia. 
 
 
Com es pot veure clarament, el consum agrícola / ramader és el majoritari al 
municipi, mentre que l’industrial esdevé significativament minoritari. La 
important presència d’activitat agrícola ramadera al municipi explica aquest 
major consum. 
 
La figura següent permet visualitzar millor aquesta distribució. 
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Figura 3.5.2. Distribució del consum d’aigua per sectors a Vilamacolum l’any 2004  
Font: Elaboració pròpia. 
 
 
3.5.1.11.- Consum per càpita 

 
Per poder valorar el consum d’aigua al municipi, es fa servir, entre d’altres 
mètodes, el consum d’aigua potable per càpita (no s’inclou la de les captacions 
que no es destinen a consum humà). Aquest paràmetre proporciona informació, 
tot i que indirecta, sobre el grau de consum d’aigua al municipi.  
 
Prenent les xifres de consum obtingudes anteriorment a la taula 3.5.5. per a 
l’any 2004 i distribuint-les entre la població resident mitjana a Vilamacolum el 
mateix any, s’obté el valor de 186,8 litres/persona/dia. Si aquest valor es 
compara amb el consum anual mitjà de Catalunya, que és de 164 
litres/persona/dia, es veu que és significativament superior. 
 
En aquesta estimació s’ha de tenir en compte que hi ha inclosa la fracció 
d’aigua (no discriminada) que ha estat incorporada al sector domèstic i que en 
realitat va destinada al sector comercial. Tanmateix, la poca presència d’aquest 
sector al municipi fa pensar que la xifra final no seria excessivament inferior a 
l’estimada. 
 
 

Consum d'aigua per sectors a Vilamacolum l'any 
2004

57%

1%

42%

Agrícola/Ramader Industrial Domèstic
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És molt probable que aquest valor de consum per càpita tant elevat estigui 
directament relacionat amb el volum de pèrdues esmentat a la xarxa de 
distribució. De ser aquest és cas, seria un element indicador de la urgent 
necessitat d’una millora generalitzada a la xarxa. 
 
 
3.5.1.12.- Qualitat de l’aigua 
 
La normativa bàsica d’aplicació per a la qualitat d’aigua d’abastament es troba 
al Reial Decret 140/2003 de 7 de febrer, BOE núm. 45 del 21-02-03, 
d’harmonització amb la Directiva 80/778 CEE de 25 de juliol (DOCE 30 de 
setembre). També és conegut com a Reglament Tècnic Sanitari (RTS). En 
aquesta normativa es fixen les obligacions de les entitats subministradores 
d’aigua per a consum humà i les característiques dels controls sanitaris de 
qualitat que s’han d’observar. En aquest sentit, és obligació 
de l'Ajuntament realitzar i mantenir els controls permanents quant a qualitat de 
l’aigua d’abastament. 
 
Un cop dit això, el control analític del nivell de potabilitat i la qualitat de les 
aigües d’abastament públic a Vilamacolum es realitza a dos nivells. Per una 
banda hi ha els controls que realitza l'Ajuntament a la seva pròpia xarxa. 
Paral·lelament, l’Ajuntament ha contractat els serveis d’una empresa externa,  
Nutrilab, SL, per a assegurar el compliment de la normativa quant a nivells de 
salubritat i sanitat. Ambdós es detallen tot seguit. 
 
 
3.5.1.13.- Controls realitzats per Nutrilab, SL 
 
Nutrilab, SL realitza els controls permanents de la qualitat de l’aigua 
d’abastament destinada a Vilamacolum i n’envia un informe mensual a 
l’Ajuntament. La informació disponible per a la realització del present PALS 
inclou el conjunt d’informes existents a l’Ajuntament des de gener fins 
a setembre de 2005, és a dir, abans de la posada en funcionament del nou 
pou ubicat a Torroella de Fluvià. 
 
La major part dels controls de qualitat està constituïts per anàlisi anomenats 
“mínims”, segons la normativa d’aplicació anterior a la de RTS esmentada 
anteriorment (amb el Decret actualment vigent des de març de 2003, canvien 
de denominació). Aquestes anàlisis mínimes tenen en compte els caràcters 
organolèptics, fisicoquímics i microbiològics mínims que garanteixen la 
idoneïtat de l’aigua. En tots ells la qualificació sanitària va resultar ser de 
potable per a tots els paràmetres analitzats excepte un, els nitrats. Les 
concentracions trobades a l’aigua (amb mostres preses a diferents punts de la 
xarxa depenent del mes) sempre ultrapassen el màxim permès segons la 
legislació, 50 mg/l. Les xifres assolides sempre excedeixen dels 110 mg/l, amb 
una punta registrada el mes de juliol amb 185 mg/l. 
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Aquests valors tant elevats fan que l’aigua esdevingui no apta per al consum 
humà, motiu pel qual es va haver de recórrer a la substitució del punt de 
captació d’aigua esmentat més amunt. 
 
Pel que fa a la resta de paràmetres analitzats, destaca la qualitat bona o molt 
bona de l’aigua en general, ja que les xifres obtingudes es troben distants o 
molt distants respectivament dels màxims permesos per la normativa. 
 
 
3.5.1.14.- Controls realitzats per l’Ajuntament i fiscalitzats pel 
Departament de Salut  
 
El RTS obliga a que l’Ajuntament, en tant que entitat subministradora d’aigua, a 
portar una sèrie de registres d’autocontrol relatius al manteniment de la xarxa i 
la qualitat de la desinfecció. Concretament són els següents: 
 

- Control del nivell de clor residual. Aquest control s’ha de portar a terme 
de forma diària i incloure els resultats en el registre municipal 
corresponent. 

- Incidències. En aquest registre s’han d’incloure totes aquelles 
incidències que es consideren de rellevància per al bon funcionament 
del servei de distribució i de desinfecció. 

- Manteniment. En aquest registre s’ha d’especificar el conjunt de 
mesures portades a terme per assegurar el bon manteniment de la xarxa 
i dels elements que la constitueixen. 

- Examen organolèptic. S’ha de realitzar aquest examen com a mínim dos 
cops per setmana i s’ha de registrar el resultat corresponentment. 

 
Posteriorment, amb una regularitat trimestral, el Departament de Salut fiscalitza 
els controls acabats d’esmentar mitjançant inspeccions. Per a l’anàlisi 
d’aquesta informació es disposa dels informes en poder de l’Ajuntament 
emesos durant els tres primers trimestres de l’any 2005. 
 
Quant al control del clor residual, cal fer esment de les directrius incloses al 
RTS en aquest aspecte. Per a aigües d’abastament públic, el nivell de clor 
residual a l’aigua ha de trobar-se entre 0,2 i 1 mg/l per assegurar una correcta 
desinfecció, tot i que el Departament de Salut recomana no excedir de 0,6 mg/l. 
Amb nivells inferiors a 0,2 mg/l no es pot garantir l’adequada desinfecció de 
l’aigua i amb nivells per sobre de 0,6 mg/l es donen problemes de caràcter 
organolèptic. La mesura de clor residual dóna un valor del desinfectant que 
roman a l’aigua de forma lliure i que, per tant, no ha reaccionat en l’oxidació de 
matèria orgànica present, assegurant la seva eliminació. 
 
En aquest sentit, a partir de les dades disponibles, es constata que la pràctica 
totalitat dels controls realitzats proporcionen resultats que es troben dins de la 
franja dels 0,2 als 0,6 mg/l, amb una valor mitjà de 0,41 mg/l. Tanmateix es 
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detecta 1 control que no arriba als 0,2 mg/l al mes de maig, concretament amb 
un valor de 0,12.  
 
Al mateixos informes es deixa constància d’aquest fet i se sol·licita una 
dosificació més ajustada del desinfectant de forma immediata. Paral·lelament, 
els informes assenyalen que no es realitzen els controls de clor de forma diària, 
com s’hauria de fer, així com no sempre es troba la signatura de la persona que 
el realitza. 
 
Pel que fa a la resta de registres, se’n destaquen les següents incidències a 
tots els informes: 

 
- Incidències. No s’emplena, tot i que se’n disposa. 
- Manteniment. No se’n disposa, i per tant manca. 
- Examen organolèptic. No se’n disposa, i per tant manca. 

 
Finalment, a la totalitat dels informes, la inspecció deixa constància de la 
problemàtica relativa a la concentració de nitrats detectada per Nutrilab, SL. 
Reiteradament s’informa que la concentració màxima admissible és de 50 mg/l, 
sense que es faci esment de cap actuació específica que s’hagi de portar a 
terme al respecte, tret d’avisar a la població de risc més sensible. 
 
 
3.5.2.- Aigües residuals 
 
L’ens responsable del sanejament a Catalunya és l’Agència Catalana de 
l’Aigua, entitat de dret públic que es constitueix en l’administració hidràulica 
única de la Generalitat per donar resposta al tractament integral del cicle 
hidràulic. 
 
No hi ha xarxa de sanejament en alta al municipi, i per altra banda el 
sanejament en baixa és competència del mateix Ajuntament. 
  
No existeix cap Ordenança Municipal que reguli el sanejament de les aigües al 
municipi de Vilamacolum. La normativa aplicable en aquest sentit és la de 
l’ACA. 
 
 
3.5.2.1.- Xarxa municipal de clavegueram 
 
El sistema de sanejament municipal de Vilamacolum està constituït per una 
xarxa de col·lectors que connecten la totalitat de l’entramat urbà que té com a 
destinació final l’abocament directe al rec Corredor, ubicat dins del municipi. La 
informació detallada en aquest apartat ha estat proporcionada pel propi 
Ajuntament. 
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a) Característiques generals 
 
En línies generals, la xarxa té aproximadament uns 25 anys d’antiguitat. 
 
No existeix una xarxa separativa al municipi, és a dir, que la xarxa actual està 
projectada com a d’evacuació unitària, de forma que les canonades estan 
dimensionades per a poder evacuar tant les aigües negres com les pluvials de 
forma simultània.  
 
En èpoques de pluges intenses hi ha un punt, en concret l’únic sobreeixidor 
existent a tota la xarxa, on s’hi donen embussaments causats principalment per 
errors en la construcció dels col·lectors. Les característiques marcadament 
planeres del municipi fan que qualsevol disfunció en el pendent dels col·lectors 
provoqui aquestes situacions. Ja des de poc després de la finalització de la 
construcció es va constatar que no tots els trams estaven degudament 
anivellats de manera que s’assegurés un desguàs completament correcte. Els 
episodis de pluges intenses aguditzen aquesta problemàtica. 
 
Des de l’Ajuntament no es té constància que es donin pèrdues dels col·lectors 
que configuren la xarxa municipal de clavegueram, però no es descarta 
aquesta possibilitat atesa l’antiguitat de la mateixa. A més els recursos humans 
i econòmics disponibles per al seu manteniment són molt limitats, de manera 
que hi ha motius per pensar que pot haver-n’hi. 
 
La totalitat de la xarxa vehicula les aigües residuals fins a una EDAR construïda 
al mateix temps que la resta de col·lectors i que està constituïda per un dipòsit 
amb grava amb funcions de filtre. Posteriorment, l’efluent s’aboca directament 
al Rec Corredor, que connecta amb el Rec Sirvent a la banda nord del municipi. 
En tant que el Rec Corredor circula sec la major part de l’any, el flux d’aigües 
residuals procedents del municipi és l’únic que li aporta aigua amb regularitat. 
Aquesta EDAR va quedar colmatada pocs anys després de la seva posada en 
funcionament i des d’aleshores no s’ha realitzat cap actuació integral per a la 
seva millora, sinó reparacions puntuals de manteniment. 
 
Des de l’Ajuntament es té constància que hi hagi habitatges que no disposen 
de connexió a la xarxa municipal al nucli històric. Sí que hi ha algunes cases  i 
explotacions que es troben aïllades del centre del municipi sense connexió, 
però en les quals els propietats disposen de fossa sèptica.  
 
 
b) Previsions de futur 
 
Vilamacolum, en tant que municipi no connectat a cap sistema de sanejament a 
Catalunya, es troba inclòs dins del PSARU desenvolupat per l’ACA. 
Concretament, segons el PSARU del 2005, està prevista la construcció d’una 
EDAR biològica al municipi per al període 2012 a 2014, amb una dotació 
pressupostària assignada de 281.200 €. 
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Mentre tant, el municipi té la intenció de canviar i millorar l’actual xarxa de 
clavegueram, però les limitacions tècniques i pressupostàries en retarden la 
seva implementació. 
 
 
3.5.2.2.- Abocaments a clavegueram 
 
A més dels abocaments procedents de les llars (abocaments de caràcter 
domèstic) i les activitats amb abocaments assimilables al tipus domèstic, 
qualsevol activitat que desitgi abocar les seves aigües residuals a la xarxa de 
clavegueram ha de sol·licitar el corresponent permís a l’Agència Catalana de 
l’Aigua, en tant que és la única administració actuant a Catalunya que té la 
potestat d’atorgar permisos d’abocament amb destinació a llera pública o 
infiltració al subsòl, com és el cas a Vilamacolum. 
 
Amb consulta realitzada a l’ACA en aquest sentit es constata que no hi ha cap 
activitat al municipi que disposi del corresponent permís d’abocament, així com 
tampoc es disposa de cap permís d’infiltració al subsòl atorgat. 
 
Per una banda destaca el fet que la principal activitat present al municipi, 
CEVIL, SA, dedicada a la fabricació de pinso, no disposi d’aquest permís. Per 
altra banda també es constata el fet, ja esmentat, que al municipi hi hagi fosses 
sèptiques, algunes d’elles molt antigues, i que no estiguin regularitzades. 
Aquesta situació habitualment és deguda al desconeixement per part de les 
empreses i dels particulars sobre l’obligatorietat de la regularització esmentada. 
 
S’ha de fer una distinció en aquest punt entre el permís d’abocament, que 
l’atorga exclusivament l’ACA, i el permís de connexió a la xarxa de 
clavegueram, que l’atorga l’Ajuntament en tant que administració actuant i 
responsable en aquest sentit. Molt sovint, els propietaris d’activitats creuen que 
disposar del permís de connexió ja els inclou el permís d’abocament, quan això 
no és així. Aquesta situació no és exclusiva de Vilamacolum, sinó que és 
generalitzada per a tot el país, on molt sovint la distribució de competències 
entre diferents administracions relatives a un mateix concepte generen confusió 
en lloc de facilitar la seva execució. 
 
 
3.5.2.3.- Xarxa supramunicipal de sanejament 
 
Tal i com ja s’ha esmentat, Vilamacolum no es troba connectat a cap xarxa 
supramunicipal de sanejament, i no està previst que això sigui així fins a 
l’execució del PSARU l’any 2012. 
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3.5.2.4  Qualitat de les aigües residuals 
 
No es disposa d’informació relativa a la qualitat de les aigües residuals 
generades a Vilamacolum. Per una banda, l’Ajuntament no ha realitzat 
analítiques específiques de l’efluent residual sortint de la seva EDAR, i per 
l’altra l’ACA tampoc n’ha realitzat en tant que considera que la escassa 
presència industrial fan suposar que la pràctica totalitat de les aigües residuals 
seran d’origen sanitari, és a dir, d’origen domèstic. 
 
Aquesta manca de dades no permet realitzar cap aproximació acurada sobre la 
qualitat de les aigües residuals abocades al municipi. 
 
Quant a normativa específica d’analítiques de les aigües residuals per a 
abocaments a llera pública, a Catalunya la normativa d’aplicació és el Reial 
Decret 849/1986 de l'11 d'abril pel que s'aprova el Reglament del Domini Públic 
Hidràulic, i en concret la Taula 3. Així, i només com a exemple d’alguns dels 
límits establerts en aquesta taula, es detallen els següents: 
 
- Sòlids en Suspensió < 80 mg/l 
- DBO5 < 40 mg/l   
- DQO < 160 mg/l.  
 
 
3.5.3. Aigües plujanes 
 
Tal i com s’ha esmentat anteriorment, actualment a Vilamacolum no existeix 
una xarxa separativa d’aigües residuals i aigües plujanes. Tot i que està 
prevista la seva construcció quan es portin a terme les obres de substitució de 
la xarxa un cop es resolguin els actuals impediments de tipus pressupostari 
identificats. 
 
En aquest sentit, el POUM vigent al municipi ja té previst al seu articulat la 
implantació d’aquesta xarxa separativa per a les noves construccions 
realitzades al municipi des de la seva entrada en vigor el passat any 2004. La 
importància de la construcció d’una xarxa separativa rau en la important 
disminució de volum que suposa per al tractament de l’EDAR que rep les 
aigües residuals, així com evitar problemes d’embussaments com els 
esmentats més amunt en episodis de pluja intensos. 
 
 
3.5.4. Recs urbans 
 
Actualment a Vilamacolum no hi ha cap rec que transcorri per dins del nucli 
urbà actual, així com tampoc n’hi ha cap que estigui previst passar per cap àrea 
qualificada com a sòl urbà ni urbanitzable segons l’actual planejament 
urbanístic vigent. 
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El rec més proper a l’actual tramat urbà és el Rec Corredor, que transcorre de 
sud a nord i connecta amb el Rec Sirvent situat al nord del terme municipal. De 
fet, el seu traçat esdevé de forma parcial el límit oriental de l’àrea classificada 
com a sòl urbanitzable a l’extrem est de l’actual planejament urbanístic, tot i 
que no en forma part. 
 

 

3.5.5.- Balanç d’aigua 

 

Un cop vistes totes les dades ja descrites, és moment de realitzar el balanç 
global d’aigua a Vilamacolum, tal i com es mostra a la figura següent. S’ha 
assumit que les pèrdues de la xarxa (no quantificades) acaben en forma 
d’infiltració al terreny. Passa el mateix amb l’aigua destinada al sector agrícola i 
ramader, on a més es perden per evapotranspiració. 
 

Totes les dades reflectides són les corresponents per a l’any 2004. 
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Balanç d’aigua a Vilamacolum corresponent a l’any 2004 

Captació total: 47.497 m3 

Pèrdues: Desconegut 

Infiltració 

 

Xarxa de sanejament 
 

 

Infiltració 
Evapotranspiració 

(fins al 30 %) 

Sector domèstic 
42 %  

(19.797 m3) 

Sector industrial 
1 %  

(660 m3)  

 

Captacions privades: 25.500 m3 
 

Captacions públiques: 21.997 m3 

 

Abocament directe a llera 

Sector agrícola 
57 %  

(27.040 m3) 
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3.6.- CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA. BALANÇ D’EMISSIONS 
 
3.6.1.- Anàlisi dels principals focus emissors i estimació de les emissions 
 
Els principals contaminants atmosfèrics estan associats directament amb els 
processos que impliquen la producció de gasos, especialment els de 
combustió, entre els quals destaquen activitats com conduir un cotxe, generar 
calor o electricitat i la indústria.  
 
Per reduir les emissions, és necessari tenir un control de la composició del 
combustible, de la temperatura de combustió i de la riquesa de l’oxigen. Els 
gasos produïts per la combustió, al entrar en contacte amb el medi ambient, 
reaccionen amb els factors meteorològics següents: la intensitat de la llum 
solar, la temperatura, la humitat, la velocitat i direcció del vent (afavoridors de la 
dispersió de contaminants) i els obstacles que li impedeixen la seva lliure 
circulació, com ara els efectes topogràfics, circumstàncies que impliquen a 
més, reaccions com ara la generació d’olors per acumulació, degradació, o 
transformació de les emissions. També és important tenir en compte el 
fenomen d’inversió tèrmica, poc habitual a la zona de la plana del Fluvià. 
 
A Catalunya, es regulen les emissions segons les activitats que originen agents 
contaminants de l’atmosfera, com ara les operacions productores d’emanacions 
gasoses, les operacions productores de partícules i aerosols, o les que originen 
producció de pols. 
 
Els nivells de gasos contaminats sobre els que principalment s’hauria d’exercir 
control per la seva composició química són els d'emissió de monòxid de 
carboni (CO), diòxid de sofre (SO2), partícules en suspensió (PST), plom (Pb), 
òxids de nitrogen (NOx), oxidants fotoquímics com per exemple l’ozó (O3), 
hidrocarburs no metàl·lics inclosos l’etanol, l’etilè, el propà, el butà, els acetilens 
i el diòxid de carboni (CO2). A partir del consum energètic de cada sector 
d’activitat, es poden determinar les seves emissions i la contribució de 
cadascun d’ells a la contaminació de l’atmosfera. 
 
Dit això, el present apartat de la memòria té com a objectiu quantificar un 
balanç d’emissions atmosfèriques al municipi. S’ha de aclarir en aquest sentit 
que aquesta estimació no serà tant acurada com correspondria a una anàlisi 
específica, atesa la dificultat de les estimacions i la diversitat en la qualitat de 
les dades disponibles.  
 
El seu objectiu és, més aviat, proporcionar un ordre de magnitud aproximat de 
la realitat de les emissions al municipi més que una xifra amb un rang d’error 
associat. 
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3.6.1.1.- Els mitjans de transport 
 
La quantitat de gasos emesos pels vehicles depèn de diferents factors, com 
ara:  
 

� El tipus de vehicle, atès que aspectes com ara la potència o el tipus 
de benzina que utilitza el vehicle determinen el volum i el tipus de 
contaminants emesos, i també determina el soroll que fa.  

� El tipus de via, perquè afecta, per exemple, al consum de combustible 
i a la velocitat de circulació.  

� Les característiques pròpies de la conducció, per exemple, les 
accelerades i les frenades afecten al consum de combustible. 

 
A Catalunya, el trànsit de vehicles constitueix la primera font productora 
d’emissions, a causa de la quantitat i el tipus de contaminants que s’emeten a 
l’atmosfera pels tubs d’escapament. Destaquen el monòxid de carboni, els 
òxids de nitrogen, els compostos orgànics volàtils (VOC), els hidrocarburs 
policíclics aromàtics, el diòxid de sofre, els fums, les partícules i alguns 
compostos del plom (en el cas de vehicles antics). 
 
Com que els vehicles són focus emissors molt dispersos, els gasos dels 
vehicles es dispersen ràpidament al medi. La dispersió de contaminants 
derivats dels mitjans de locomoció són afavorits pel règim de vents de 
marinada existent a la zona de la plana del Fluvià. A Vilamacolum, la zona 
urbana no ofereixen a priori problemes d’acumulació de contaminants a causa 
de la seva baixa concentració de carrers, baixa alçada d’edificació i l’ús no 
intensiu i discontinu de vehicles. Vegeu en aquest sentit l’apartat 3.4 de 
mobilitat a la present memòria. 
 
Les emissions dels vehicles estan regulades per l’Ordre de 3 de setembre de 
1990 sobre emissions de gasos d’escapament procedents de vehicles 
automòbils. Les Inspeccions Tècniques de Vehicles (ITV) intenten corregir els 
valors límit indicats, i el major número d’incidències a nivell global es dóna en el 
cas de vehicles de gas-oil, que són els que tenen més dificultats per complir els 
límits d’emissió, (en especial pel que fa referència als fums negres). 
 
A Vilamacolum no s’han dut a terme campanyes de control atmosfèric des de 
l’inici d’aplicació de la normativa atmosfèrica (vegeu més endavant). Fonts 
consultades (Mossos d’Esquadra) no donen cap control d’emissions de 
vehicles dins del terme municipal durant els últims 10 anys. 
 
Per les estimacions de les emissions originals del trànsit al municipi de 
Vilamacolum s’han considerat els factors d’emissió per especificacions 
cinemàtiques publicats per la UE en el seu programa CORINAIR i en el cas 
d’algun contaminant s’han utilitzat els factors d’emissió proposats per l’EPA i 
l’aplicació, entre d’altres, dels següent conceptes: 
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� Parc de vehicles 
� Intensitats mitjanes diàries (IMD) de circulació a les principals vies de 

comunicació. 
� Consum de combustibles 
� Factors d’emissió de les  vehicles.  

 
Per al càlcul dels Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori (MVCTC) s’ha 
utilitzat la següent expressió: 
 
 
 
IE = PM * F1 * Km * F2 * FE. 
 
         IE = intensitat d’emissió 
         PM = parc mòbil 
         F1 = 0,70 (factor que té en compte la mitjana anual dels vehicles que es mouen dins del 
municipi) 
         Km = quilometratge anual 
         F2 = 0,17 (factor que té en compte la mitjana anual dels quilòmetres efectuats dins del 
municipi) 
         FE = factor d’emissió per a cada contaminant, combustible i tipus de vehicle  
 
 
 
Actualment Vilamacolum té censats els següents vehicles: 
 

Vehicle Núm. total Núm. de benzina(1) Núm. de gas-oil(1) 

Turismes 159 111 48 

Camions 38 0 38 

Ciclomotors 45 45 0 

Motocicletes 26 26 0 

Taula 3.6.1.  Cens de vehicles de Vilamacolum (2005) 
(1) dades extretes a través de la mitjana estatal de vehicles diesel (30 %) i vehicles de benzina (70%). 
“Anuario Estadístico de Mobilidad. Dirección General de Carreteras del Estado Español (2000)” 

 
 
S’ha de fer esment que l’Ajuntament té constància de l’existència de tractors al 
municipi, si bé no n’hi ha cap de registrat al consistori. 
 
Per altra banda, els Factors d’Emissió (FE) per a cada contaminant, tipus de 
combustible i vehicle extrets dels Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del 
Territori (MVCTC) són els següents: 
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Grams contaminant / km recorregut 

Tipus vehicle SO2 NOX PST CO HCT 

Benzina < 3,5 t 0,12 2,06 0,37 42,56 15,2 

Dièsel < 3,5 t 0,34 0,56 0,32 1,1 1,5 

Dièsel > 3,5 t 1,7 11,8 0,9 6 2,6 

Motos < 50 cc 0,024 0,05 0,37 10 6 

Motos > 50 cc 0,014 0,3 0,37 20 3 

Taula 3.6.2. Factors d’emissió segons contaminant i tipus de vehicle (dades en g contaminant/Km 
recorregut) Font: MVCTC – Volum 6 Baix Empordà 

 
Per tal de facilitar el càlculs d’emissions deguts als transport al municipi, s’ha 
emprat una fórmula més senzilla: 
 
ETotal = Km recorreguts/any x F  
 

F: factor d’emissió específic per a cada gas i cada combustible en grams gas/ Kg 
combustible (CORINAIR). Taula 3.6.2 

 
A l’hora d’estimar els km recorreguts anualment al municipi, s’ha estimat a 
partir de les dades de mobilitat obligada per treball i per estudis (vegeu apartat 
3.5 de Mobilitat), concretament per a les dades a l’any 2001 de desplaçaments 
privats i col·lectius cap a les diferents destinacions allà detallades amb origen al 
municipi. Així, s’obtenen els següents resultats. 
 

Emissions totals degudes al transport a Vilamacolum (Tn/any) 

Contaminant T. Privat T. Col·lectiu TOTAL 

SO2 0,3 0,5 0,8 

NOx 5,6 3,3 8,9 

PST 1,0 0,3 1,3 

CO 116,7 1,7 118,4 

HCT 41,7 0,7 42,4 

Taula 3.6.3. Emissions de contaminants deguts al transport originat a Vilamacolum (Tn/any) 
Font: Elaboració pròpia. 
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A la figura 3.6.1. es representen aquestes dades de forma gràfica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.6.1. Estimació de contaminants emesos pel  transport originat a Vilamacolum. 
Font: Elaboració pròpia. 

 
Tal i com es pot veure, les emissions de CO són les més significatives, a molta 
distància de la resta de contaminants. Això és així per la combinació de l’elevat 
quilometratge realitzat pels vehicles de benzina i l’elevat factor d’emissió 
d’aquest contaminant procedent de la benzina. 
 

3.6.1.2.- Els processos industrials 
 
L’activitat industrial al municipi de Vilamacolum no presenta emissions 
atmosfèriques amb incidència. Segons fonts consultades de la Direcció General 
de Qualitat Ambiental (Generalitat de Catalunya), no existeix cap indústria 
inclosa al Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminants de l’Atmosfera 
(CAPCA), indicat a l’Annex II del Decret 833/1975 i tampoc existeix cap 
empresa enregistrada com a emissora de contaminants.  
 
Les indústries del municipi només són generadores de gasos de combustió 
procedents de les calefaccions existents dins de les seves pròpies 
instal·lacions. Aquestes calefaccions són equiparables a les existents a nivell 
domèstic i han estat contemplades en el càlcul d’emissions determinat a 
l’apartat 3.6.1.3. del present treball. 
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3.6.1.3.- Les fonts domèstiques i serveis 
 
A causa de les característiques de les emissions d’origen domèstic/serveis i la 
concentració de petits punts de combustió en una determinada àrea, es 
consideren com a fonts difuses. 
 
A Vilamacolum no existeix actualment cap xarxa de gas canalitzat, ja sigui Gas 
natural o GLP canalitzat. Això fa que hi hagi un ús majoritari de combustibles 
com el gas-oil, de menor cost i major emissió de gasos a l’atmosfera.  
 
Uns dels principals focus emissors del sector domèstic és el de les calderes de 
calefacció. Aquestes instal·lacions en la seva majoria (font pròpia) no estan 
sotmeses a revisions periòdiques tal com es recomana en el reglament del 
R.I.T.E., i puntualment poden tenir problemes de deficiències, sobretot de 
funcionament del cremador i manca de regulació d’aire (que permetés 
assegurar una correcta combustió) entre altres.  
 
Així, les emissions del sector domèstic i de serveis provenen principalment de 
la climatització i de l’escalfament d’aigua. Els combustibles més utilitzats en 
aquest  aspecte són, en ordre decreixent d’importància, el gas-oil i gas butà, la 
llenya i l’electricitat. El consum de llenya per a calefacció s’ha constatat al 
municipi, tot i que no existeix cap font que permeti obtenir aquesta informació. 
 
A nivell de gas-oil de calefacció no existeixen dades de consum detallades ni 
acurades, ja que no existeix una única entitat subministradora al municipi. Tal i 
com es detalla al punt 3.10 de la present memòria, existeixen molts petits 
proveïdors que atenen la demanda dels vilatans en funció de la variabilitat del 
preu, les despeses de transport, etc.  
 
Per tant, s’ha pres l’estimació allí detallada que agafa com a referència el 
consum mitjà per càpita a la província de Girona d’aquest combustible per a 
l’any 2004. Concretament 0,17 Tn/hab/any. D’aquesta manera, i tenint en 
compte la població censada actualment al municipi, s’obté una xifra de 44,5 
Tn/any. 
 
Quant al nivell de consum de gas butà i gas propà envasat, l’empresa 
subministradora per a la zona de Vilamacolum és Butà Empordà, SL.  Aquesta 
empresa no manté un registre documentat dels consums, de forma que ha 
proporcionat una estimació per al present PALS. Concretament es calcula que 
es comercialitzen 30bombones setmanals de butà i 10 de propà. Les de butà 
són de 12,5 kg i les de propà d’11 kg. Això suposa una estimació anual de 
18000 kg de butà a l’any i de 5280 kg de propà. 
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Des d’aquesta perspectiva, els factors d’emissió utilitzats per l’EPA 
(Environmental Pollution Agency) per als combustibles  d’utilització domèstic- 
comercials són els que es representen a la següent  taula. Aquests valors són 
uns valors mitjans, que poden veure’s modificats per l’eficiència de les 
calderes, l’estat dels cremadors, els manteniments realitzats, etc. 
 
 

kg contaminant / volum combustible 

Tipus combustible SO2 NOX PST CO HCT 

Gas canalitzat/Gas Natural 
(kg/106m3) 0,011 1,797 0,06 0,252 0,072 

Gas-oil calefacció (kg/103 litre) 15,3 2,3 0,31 0,63 0,12 

Gas butà - propà 
(kg/litre) 0,011 1,797 0,06 0,252 0,072 

Taula 3.6.4. Factors d’emissió segons contaminant i tipus de combustible d’ús domèstic  
Font: EPA : Environmental Pollution Agency 1999 

 
 
A partir d’aquests factors d’emissió i coneixent el consum dels diferents 
combustibles al municipi es pot fer una estimació de les emissions generades, 
detallades tot seguit: 

 
 

Total emissions anuals domèstiques a Vilamacolum (Tn/any) 

Any SO2 NOx PST CO HCT 

2004 1,27 74,57 2,50 10,47 2,99 

Taula 3.6.5. Total d’emissions atmosfèriques de tipus domèstic al municipi l’any 2004. 
Font: Elaboració pròpia. 
 
 
Les dades mostren clarament que els òxids de nitrogen són el contaminant 
amb més volum d’emissió procedent de les fonts domèstiques  i de serveis, a 
molta distància de la resta i amb un ordre de magnitud de fins a 7 cops superior 
al segon, que és el monòxid de carboni. 
 
Aquestes dades es mostren de forma gràfica a la figura següent 
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Figura 3.6.2. Estimació de contaminants emesos d’origen domèstic a Vilamacolum. 
Font: Elaboració pròpia. 
 
 
3.6.1.4.- Emissions globals del municipi 
 
D’aquesta manera les emissions globals al municipi venen donades per la 
suma de les emissions procedents del trànsit de vehicles més les generades a 
nivell domèstic, tal i com es mostra a la taula següent. 

 

Total emissions anuals globals a Vilamacolum (Tn/any) 

Origen SO2 NOx PST CO HCT 

Transport 0,8 8,9 1,9 118,4 42,4 

Domèstic 1,3 74,6 2,5 10,5 3,0 

Total 2,1 83,5 4,4 128,9 45,4 

Taula 3.6.6. Total d’emissions atmosfèriques de tipus domèstic al municipi l’any 2004. 
Font: Elaboració pròpia 
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Aquestes dades es mostren de forma gràfica a la següent figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.6.3. Estimació de contaminants emesos globalment a Vilamacolum. 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Les principals conclusions a què condueixen aquesta dades són 
 
a) El major percentatge d’emissions atmosfèriques deriva de l’ús de 
combustibles fòssils al transport, seguides immediatament després per les 
emissions derivades de combustibles fòssils a nivell domèstic.  
b) Les emissions més importants són degudes al monòxid de carboni (CO). 
c) Les emissions de menor ordre de magnitud són el diòxid de sofre (SO2). 
 
Un cop dit això, aquestes conclusions s’han de tenir en compte amb certes 
reserves i consideracions, ja que: 
 
� En primer lloc, s’estan comparant valors de  l’any 2001 (mobilitat obligada) 

amb valors de l’any 2004 (emissions domèstiques) i, 

� en segon lloc, i potser el més important, és que aquestes dades de mobilitat 
obligada només tenen en compte els desplaçaments per treball i estudis, no 
pas tota la mobilitat “lúdica” originada per altres motius personals. 
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A l’hora de poder determinar el percentatge de participació de la contaminació 
originada per Vilamacolum a l’àmbit de la comarca, s’han tingut en consideració 
les dades dels MVCT i els valor d’emissió obtinguts.  
 
La comparativa només s’ha realitzat per al trànsit, atès que és la dada que, 
segons la Direcció general de la Qualitat Ambiental, presenta menys biaix 
respecte la situació real actual a Catalunya. S’ha desestimat, per tant, la 
possible comparativa respecte dels valors a nivell domèstic i de serveis. 
 

Comparatiu d’emissions per trànsit (Vilamacolum – Alt Empordà) 

Registre 
SO2 

tn/any 
PST 

tn/any 
NOx 

tn/any 
CO 

tn/any 
HCT 

tn/any 
Trànsit urbà i interurbà a la comarca de 
l’Alt Empordà (MVCT’91) 66 115 827 11253 1996 

Trànsit al municipi de  Vilamacolum 
(MVCT’91) 5 25 -- 5 -- 

Intensitat d’emissió al municipi de 
Vilamacolum  (2001) 0,8 1,3 8,9 118,4 42,4 

% contribució (Vilamacolum - Alt 
Empordà) 1,2 1,1 1,1 1,1 2,1 

Taula 3.6.7. Comparatiu d’emissions per trànsit entre Vilamacolum i la comarca de l’Alt Empordà. 
Font: Elaboració pròpia. 

 
S’observa com el nivell de participació de la contaminació generada a la 
comarca de l’Alt Empordà generada a municipi de Vilamacolum és baixa, 
arribant a nivells màxims del 2,1 % en el cas dels HCT. 
 
 
3.6.1.5.- Influències de municipis veïns 
 
Per poder valorar les influències de les emissions atmosfèriques procedents de 
municipis veïns, només es disposa de la informació de caràcter estrictament 
qualitatiu procedent del mateix Ajuntament. En aquest sentit, no es té 
constància que hi hagi cap problemàtica específica quant a emissions 
identificades a cap municipi veí. 
 
 
3.6.2.- Immissions de contaminants mesurats 
 
A Vilamacolum no s’ha realitzat cap campanya de mesurament d’immisions 
contaminants tant per part de la Direcció General de la Qualitat Ambiental com 
per part d’altres ens i organismes dels quals es tingui constància. Tanmateix, 
tot seguit es fa un recull de la informació disponible al respecte. 
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3.6.2.1.- Introducció a les immissions del municipi de Vilamacolum 
 
La concentració de contaminants que es detecten en un moment i lloc 
determinat és la que s’anomena immissió. La normativa associada als límits 
d’immissió és la que a continuació es referència: 
 

� Decret 833/1975, de 6 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 
38/1972, de 22 de desembre, de protecció de l’ambient atmosfèric 
(BOE núm. 96, de 22 d’abril de 1975).En Aquesta Normativa es 
delimiten els nivells màxims de HCl (clorur d’hidrogen), Cl2 (clor gas), 
CO (monòxid de carboni), H2S (sulfur d’hidrogen) i HCT (hidrocarburs 
totals) 

� Reial Decret 717/1987, de 27 de maig, pel qual es modifica 
parcialment el Decret 833/1975, de 6 de febrer, i s’estableixen noves 
normes de qualitat de l’aire pel que fa referència a la contaminació 
per diòxid de nitrogen i plom (BOE núm. 135, de 6.6.87).En aquesta 
Normativa es delimiten els nivells NO2 (diòxid de nitrogen) i Pb (plom). 

� Directiva 85/203/CE, de 7 de març, relativa a les normes de qualitat 
de l’aire per a l’NO2 (DOCE 27/3/85). En aquesta Normativa es 
delimiten els nivells límits i guia per a NO2 (diòxid de nitrogen). 

� Reial Decret 1494/1995, de 8 de setembre, sobre contaminació 
atmosfèrica per ozó (BOE núm. 230, de 26 de setembre de 1995).En 
aquesta Normativa es delimiten els nivells límits de protecció, avís i 
alerta per a O3 (ozó). 

� Directiva 82/884/CE, de 3 de desembre, relativa al límit per plom 
contingut a l’atmosfera (DOCE 31/12/85).En aquesta Normativa es 
delimiten els nivells límits màxims anuals per al Pb (plom). 

� Reial Decret 1321/1992, de 30 d’octubre, pel qual es modifica 
parcialment el Reial decret 1613/1985, d’1 d’agost, i s’estableixen 
noves normes de qualitat de l’aire pel que fa referència a la 
contaminació per diòxid de sofre i partícules (BOE núm. 289, de 
2.12.92).En aquesta Normativa es delimiten els nivells límits 
estacionals de protecció, avís i alerta per a SO2 (diòxid de sofre) i PST 
(partícules suspensió totals). 

� Directiva 89/427/CE, de 21 de juny, relativa als valors límit i valors 
guia de qualitat per SO2 i les partícules en suspensió (mètode anàlisi 
partícules: gravimètric) (DOCE 14.7.89). En aquesta Normativa es 
delimiten els nivells límits estacionals de protecció, avís i alerta per a 
SO2 (diòxid de sofre) i PST (partícules suspensió totals). 

 
La contaminació de l’aire és un procés que s’inicia a partir de les emissions a 
l’aire des dels diferents focus emissors de contaminants a l’atmosfera, que és 
un medi fluid amb una dinàmica que fa que la dispersió i el transport dels 
contaminants siguin difícils d’estudiar i de preveure.  
 
Així la relació entre la quantitat de contaminants emesos a l’aire i la presència 
d’aquests a l’aire en un moment i en un lloc determinat no és una relació 
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directa, proporcional ni senzilla de conèixer, ja que depèn de factors 
climatològics com ara la temperatura, la velocitat del vent, el moviment de 
sistemes d’altes i baixes pressions i la interacció amb la topografia local. 
 
Vilamacolum es troba ubicat en un paratge que afavoreix la dispersió dels 
contaminants de forma efectiva, permetent-ne una circulació de l’aire ràpida. 
Les inversions tèrmiques no són habituals a la zona, però se’n poden donar de 
forma puntual. Aquestes esdevenen quan una capa d’aire fred es troba sota 
una capa d’aire calent es produeix una inversió tèrmica, la barreja atmosfèrica 
es retarda i els contaminants s’acumulen a prop del terra. Les inversions poden 
ser persistents sota un sistema estacionari d’altes pressions unit a una baixa 
velocitat del vent.  
 
Per a l’estimació de la qualitat de l’aire al municipi no es disposa d’una estació 
de control pròpia. L’estació més propera és la ubicada al municipi de Figueres. 
S’ha de dir, per tant, que l’absència d’un control local, genera un important 
marge d’incertesa per al cas concret de la zona d’estudi. 
 
 
3.6.2.2.- Mapes de Capacitat i Vulnerabilitat del Territori (MVCP) 
 
Atesa la impossibilitat de poder determinar els nivells contaminants de tot el 
territori català, es varen crear els Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del 
Territori (d’ara endavant MVCT). Per la seva realització es varen mesurar els 
nivells contaminants de diferents components en diferents punts del territori i, 
posteriorment, amb informació relativa a la climatologia, capacitat de dispersió 
de contaminants, activitats ubicades o nivells de trànsit entre d’altres, es va fer 
una extrapolació de valors a tots els indrets de Catalunya. 
 
Els mapes (associats a cada tipus de contaminant) representen una eina 
racional de planificació del territori, que permetria, a priori, ubicar indústries 
potencialment contaminadores de l’atmosfera en aquells punts en que hi hagi 
unes condicions òptimes per a la dispersió de contaminants i compartir així una 
mínima agressió a la població, fauna, flora, espais d’interès natural, etc. 
 
En relació amb la capacitat  vulnerabilitat de l’àrea de Vilamacolum, s’ha de 
consultar el Volum 6 (Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès i Pla de 
l’Estany). En aquest volum es defineixen els conceptes de vulnerabilitat i 
capacitat. 
 
� Vulnerabilitat: indicador del risc d'exposició de la població i dels espais 

d'interès natural als contaminats atmosfèrics. 
 
� Capacitat: paràmetre que ens indica quines àrees del territori ofereixen 

condicions més favorables per a l'establiment de nous focus emissors. La 
capacitat està relacionada amb les emissions que tenen lloc a la zona i amb 
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el poder de dispersió del medi atmosfèric de l'àrea que s'estudia. Una alta 
capacitat indicaria un bon poder de dispersió del medi. 

 
El volum 6 del MVCT data de 1991, fet que recomana la prudència a l’hora de 
fer la seva interpretació. En aquest sentit, es determina el següent: 
 

Paràmetre Capacitat Vulnerabilitat Nivell immissió 

PST Alta Molt Baixa 25 µg / m3 (mapa 5.2) 

SO2 Alta Molt Baixa 5 µg / m3 (mapa 5.1) 

NOX -- -- -- 

CO Alta Molt Baixa 5 µg / m3 (mapa 5.3) 

Taula 3.6.8. Caracterització del municipi de Vilamacolum als MVCT (Volum 6). Any 1991. 
Font: Direcció general de la Qualitat Ambiental 

 
A partir d’aquests valors pot concloure que hi ha una baixa contaminació 
atmosfèrica a la zona del municipi i que no és d’esperar l’existència de 
problemàtiques de consideració. Tot i que els valors referits en aquests mapes 
de vulnerabilitat daten de 1991, les condicions que podrien fer variar aquesta 
contaminació dins del municipi no han patit, en alguns casos, canvis 
substancials; com per exemple: 
 

� Les escasses indústries implantades dins del municipi  en l’actualitat, 
no representen focus emissors contaminants, llevats dels de 
calefacció de nivell domèstic, com s’ha vist anteriorment. 

� Les calefaccions existents al municipi l’any 1991 (de productes 
llenyosos i algunes de carbó) han estat substituïdes de forma 
progressiva per calefaccions de gas-oil i butà, amb calderes de major 
eficiència i millors rendiments, fet que a nivell global disminueix les 
emissions atmosfèriques per unitat de poder calorífic obtingut. 

� Per altra banda, les emissions contaminants atmosfèriques degudes 
al transport per carretera es pot assegurar que han augmentat en 
referència a l’any 1991. Vegeu en aquest sentit, vegeu dades de 
l’índex de motorització a l’apartat 3.5 de la present memòria. 

 
Una segona forma de valorar la qualitat de les immissions és comparar les 
xifres de la taula 3.6.5 amb els valors màxims admissibles segons la normativa 
vigent. Així, tenim. 
 
Valors límit d’immissió: 
 

• PST: 80 ug/m3N anuals de fums negres i 150 ug/m3N de partícules en 
suspensió, per la Directiva 89/427/CE de 21 de juny. 

• SO2: 80 ug/m3N anuals, pel RD 1321/1992 de 30 d’octubre. 
• CO: 45 mg/m3N (mitjana 30 min.), pel Decret 833/1975 de 6 de febrer. 
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Com es pot veure, aquests valors es troben molt per sobre (representant en 
alguns casos 14 vegades més). Això permet fer l’aproximació de que la qualitat 
de l’aire del municipi de Vilamacolum és bona. 
 
 
3.6.2.3.- Xarxa d’estacions de control del municipi 
 
Per estudiar la qualitat de l’aire del municipi, cal fer esment dels nivells de 
contaminants que diàriament es mesuren a les diferents estacions de la Xarxa 
de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèric de Catalunya 
(XVPCA). Per realitzar aquest seguiment de la qualitat de l’aire, s’ha sectoritzat 
el territori català en 15 zones. Vegeu la següent figura.  
 
 
 
 

Figura 3.6.4. Mapa de les Zones de Qualitat de l’Aire a Catalunya (ZQA) 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 
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El municipi de Vilamacolum pertany a la ZQA (Zona de Qualitat de l’Aire) 
número 9 (Empordà). 
 
La caracterització de la ZQA 9 es pot observar en la següent taula: 
 

Àrees existents 
ZQA 

Nombre 
municipis 

Sup. 
Km2 

Població 
hab. 

Densitat 
hab/km2 

Urbanes 
Subur-
banes 

Rurals 

9 85 1346 180.334 134 Sí Sí Sí 

Taula 3.6.9. Caracterització de la ZQA número 9. 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Tal i com ja s’ha dit, no existeix cap estació de mesurament pertanyent a la 
XVPCA dins del terme municipal, essent les més properes les situades a 
Begur, la Bisbal d’Empordà i Figueres. Aquest fet presenta la problemàtica de 
la representativitat de les dades obtingudes. El principal problema per 
interpretar els resultats d’aquesta estació de la XVPCA com a representatiu per 
a Vilamacolum és que als tres municipis anteriors poden donar-se peculiaritats 
que poden afectar la generació de contaminants atmosfèrics i que no es donen 
en aquest darrer. Precisament, el fet que la Direcció General de Qualitat 
Ambiental no hagi ubicat cap estació ja deixa entreveure que la problemàtica 
de contaminants és, a priori, baixa. 
 
Les principals diferències entre els municipis que poden afectar la interpretació 
dels resultats obtinguts són: 
 

Comparatiu entre els municipis part de la XVPCA propers a Vilamacolum 

Municipi 
Població 

(hab.) 
Vehicles 
(unitats) 

Sup. 
(Km2) 

Activitat 
industrial 

situació 
Desplaçaments 

diaris (1) 

Vilamacolum 308 268 5,6 Molt poca Interior 79 

La Bisbal  
d’Empordà 8145 6005 20,6 Si interior 4.727 

Figueres 33064 25562 19,3 Si interior 19.464 

Begur 3861 3251 20,7 Poca Costa 7852 

Taula 3.6.10. Comparativa bàsica d’aspectes amb influència sobre la contaminació atmosfèrica als 
municipis de Begur, Figueres, La Bisbal d’Empordà i Vilamacolum 
(1) Desplaçaments interns i a altres municipis. 
Font: Elaboració pròpia. 

 
A partir d’aquestes dades comparatives es pot aproximar que el municipi més 
equiparable (parlant sobre incidència ambiental atmosfèrica) és el de Begur. 
S’ha realitzat aquest aclariment per posar de manifest el grau de  
representativitat de les dades obtingudes. Tanmateix, el que es pot assegurar 
de forma general és que la incidència ambiental atmosfèrica del municipi de 
Vilamacolum és inferior a la de Begur, atesa la seva diferència de 
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característiques mostrada a la taula 3.6.10. Concretament, tant la Bisbal 
d’Empordà, com Begur i Figueres tenen una major influència del trànsit rodat, 
més activitats industrials i més possibles calefaccions domèstiques en tant que 
disposen de més població. 
 
Tot seguit es caracteritzen les estacions de la XVPCA emprades per extrapolar 
les dades a Vilamacolum. 
 

Caracterització de l’estació de la XVPCA més propera a Vilamacolum 

Municipi Ubicació 
E.Automàtica 

Paràmetre mesurat 

E.Manual 
Paràmetre 
mesurat 

Figueres Oficina de Turisme -- SO2 / FN 

La Bisbal d’Empordà Ajuntament -- Pb 

Begur Centre d’Estudis del 
Mar 

Ozó troposfèric i Pluja 
àcida --- 

Taula 3.6.11. Caracterització de les estacions de la XVPCA més properes a Vilamacolum. 
Font: Elaboració pròpia 

 
Tot seguit es representen els anàlisis per cadascun dels paràmetres dels quals 
existeix presa de mostres. 
 
Diòxid de Sofre (SO2). 

Es tracta d’un contaminant primari originat principalment per fonts 
antropogèniques, principalment, per la combustió de combustibles líquids, 
d’entre els quals destaquen  el gas-oil dels vehicles diesel i el fuel-oil de les 
calefaccions.  

Es tracta d’un gas incolor i d’olor forta (en altes concentracions), en atmosfera 
humida (per exemple durant intervals de pluja) es transforma en àcid sulfúric i 
causa deposició àcida (contaminació secundària de la pluja àcida).  

Els nivells de SO2  es mesuren de forma manual a l’estació de Figueres, i 
l’històric dels darrers anys de que es disposen dades es presenta en els 
següent gràfic: 
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SO2 a l'estació de la XVPCA a Figueres

35

53

60

42

0

10

20

30

40

50

60

70

2001 2002 2003 2004

co
n

ce
n

tr
ac

ió
 (

p
er

ce
n

ti
l 9

8)
 e

n
 m

ic
ro

g
ra

m
s/

m
3

 
Figura  3.6.5. Eevolució de la contaminació per SO2 a l’estació de la XVCPA de Figueres 

 Font: Elaboració pròpia. 

 
 
Tenint en compte que el límit Percentil 98 en període anual es de 250 
µgrams/m3 s’observa com els valors enregistrats a l’estació de Figueres es 
troben molt per sota, fet que corrobora la bona qualitat de l’aire en referència al 
nivell de SO2. No s’observa una clara tendència d’increment o decrement dels 
valors enregistrats durant el període 2001-2004 
 
S’ha de dir que aquest paràmetre contaminant es troba fortament correlacionat 
amb la contaminació antròpica per mobilitat; per tant, al municipi de 
Vilamacolum és d’esperar que els nivells siguin encara molt més reduïts. 
 
Plom (Pb). 

Es tracta d’un contaminant primari originat principalment per fonts 
antropogèniques, especialment per la combustió de benzines de vehicles. El 
plom és un metall pesant, sòlid, que queda en suspensió amb les partícules, és 
tòxic a altes concentracions i és un bon indicador del trànsit de vehicles 
lleugers (benzina). 

Els nivells de Plom es mesuren de forma manual a l’estació de La Bisbal 
d’Empordà, i l’històric dels darrers anys de què es disposen dades es presenta 
en els següent gràfic: 
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Figura 3.6.6. Evolució de la contaminació per Pb a l’estació de la XVCPA de la Bisbal d’Empordà 
Font: Elaboració pròpia. 

 
 
Tenint en compte que el límit de la mitjana anual és de 2 µgrams/m3, s’observa 
com els valors enregistrats a l’estació de la Bisbal d’Empordà es troben molt 
per sota, fet que corrobora la bona qualitat de l’aire en referència al nivell de 
Plom. S’observa una important irregularitat dels valors obtinguts durant el 
període d’estudi 
 
S’ha de dir que aquest paràmetre contaminant es troba fortament correlacionat 
amb la contaminació antròpica; per tant al municipi de Vilamacolum és 
d’esperar que els nivells siguin força més reduïts. 
 
Fums Negres. 
 
S’entén per fums negres aquell compendi de contaminants que són capaços de 
tintar i embrutar un filtre determinat. A més càrrega de partícules i de 
contaminants, és d’esperar un major valor de fums negres. Es tracta, per tant, 
d’un paràmetre de contaminació primari de caràcter globalista i que obeeix a la 
contaminació per qualsevol de les activitats antropogèniques (transport, 
indústries, calefaccions domèstiques, etc.). Els nivells de fums negres  es 
mesuren de forma manual a l’estació de Figueres i l’històric dels darrers 
anys.de que es disposen dades es presenta en els següent gràfic: 
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Figura 3.6.7. Evolució de la contaminació per  Fums Negres a l’estació de la XVCPA de Figueres 
Font: Elaboració pròpia. 

 
 
Tenint en compte que el límit en període anual es de 250 µgrams/m3 s’observa 
com els valors enregistrats a l’estació de Figueres es troben molt per sota, fet 
que corrobora la bona qualitat de l’aire en referència al nivell de Fums Negres. 
Es pot observar una certa tendència a la disminució dels valors enregistrats al 
llarg del temps. 
 
Aquest paràmetre contaminant es troba fortament correlacionat amb la 
contaminació antròpica per mobilitat, activitat domèstico-comercial i industrial; 
per tant, al municipi de Vilamacolum és d’esperar que els nivells siguin força 
més reduïts. 
 
Pluja Àcida. 
 
Aquest és un tipus de contaminació originada a l'atmosfera mateixa, com a 
conseqüència de transformacions de contaminants primaris; concretament, el 
diòxid de sofre, en condicions d’humitat genera àcid sulfúric que, durant les 
pluges, es precipita al terreny, provocant un efecte d’acidificació i 
desestructuració. 
 
Els nivells de pluja àcida es mesuren de forma automàtica a l’estació de Begur i 
l’històric dels darrers anys de què es disposen dades es presenta en els 
següent gràfic: 
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Figura 3.6.8. Evolució  de la contaminació per Pluja Àcida a l’estació de la XVCPA de Begur 
Font: Elaboració pròpia. 

 
 
No existeix una limitació legal en referència al pH que pot arribar a tenir la pluja 
àcida. Un valor guia de referència seria el més proper a pH=7, és a dir, la 
neutralitat. Es pot observar com durant els últims 4 anys hi certa estabilització 
dels valors de pH enregistrats, aproximant-se al valor esmentat. 
 
 
Ozó (O3). 
 
Es tracta d’un contaminant secundari, és a dir, no és emès per cap focus i si no 
que es generada per la pròpia atmosfera. És d'origen fotoquímic, és a dir, es 
forma per l'acció de la llum solar (ultraviolada) i en presència d'òxids de 
nitrogen i hidrocarburs. 
 
Els nivells d’Ozó  es mesuren de forma automàtica a l’estació de Begur i 
l’històric dels darrers anys de que es disposen dades es presenta en els 
següent gràfic: 
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Figura 3.6.9. Evolució de la contaminació per  Ozó a l’estació de la XVCPA de Begur. 
Font: Elaboració pròpia. 

 
Tenint en compte els nivells permesos per la llei: 
 

� llindar d’informació a la població: Valor màxim en 1 hora = 180 
micrograms/m3 

� llindar d’alerta a la població: Valor màxim en 1 hora = 360 
micrograms/m3 

 
s’observa com els valors es troben molt per sota, fet que a priori permetria 
assegurar la bona qualitat de l’aire pel que fa referència a aquest paràmetre. 
De totes maneres, tant la figura 3.6.9 com els límits legals són valors mitjans, 
fet que no assegura que en moments puntuals es puguin superar aquests 
llindars.  
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3.6.3.- Episodis de contaminació. Climatologia de la zona i relació amb 
processos de contaminació. 
 
Tal i com s’ha anat detallant al llarg del present apartat, la qualitat de l’aire a 
Vilamacolum és bona o molt bona. Per altra banda, no es té cap registre ni 
constància d’episodis de contaminació al municipi, així com tampoc de 
procedents d’altres municipis veïns. 
 
Tenint en compte la climatologia de la zona, que no afavoreix la concentració 
de contaminants atmosfèrics, sinó més aviat la seva dispersió, es pot concloure 
que Vilamacolum és molt poc susceptible de patir episodi de contaminació 
severa o perllongada. 
 
 
3.6.4.- Balanç d’emissions 
 
Arribats a aquest punt, es mostra de forma gràfica el balanç general 
d’emissions generades al municipi a la figura següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.6.10. Balanç global d’emissions atmosfèriques al municipi de Vilamacolum l’any 2004. 
Font: Elaboració pròpia. 
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3.6.5.- Plans de protecció especial 
 
Atesa la bona qualitat de l’aire a Vilamacolum, no és de preveure la implantació 
de cap pla de protecció especial a curt ni mitjà termini, atès que des de 
l’Ajuntament no hi ha previsió de la instal·lació al terme municipal de cap 
indústria susceptible de crear-ne la necessitat. 
 
 
3.6.5.1.- Contaminació lumínica 
 
Arribats a aquest punt s’ha de fer esment de la contaminació lumínica com a 
una part més de la contaminació atmosfèrica, ja que l’alteració de la intensitat 
lumínica present a la nit pot alterar de forma significativa els ritmes de 
funcionament dels ecosistemes i el paisatge nocturn. 
 
En aquest sentit, s’han detectat punts d’enllumenat exterior al municipi en 
horari nocturn, que a priori serien susceptibles d’incompliments relatius a 
contaminació lumínica segons els criteris delimitats a la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, sobre ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
nocturn. Aquests punts són fanals i punts de llum particulars ubicats de forma 
irregular al municipi.  
 
Addicionalment, l’Ajuntament no ha realitzat encara la zonificació de les zones 
d’enllumenat, segons les categories E1, E2, E3 i E4 tal i com marca l’article 5 
de la dita llei. En aquest sentit, l’equip auditor presenta una proposta de 
zonificació perquè sigui tinguda en consideració per part del consistori a l’hora 
de realitzar la seva zonificació. 
 
La zonificació proposada ha estat obtinguda a partir de la proposta realitzada 
per la Direcció General de la Qualitat Ambiental amb data de setembre de 
2005. Vegeu plànol annexat més endavant. 
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3.7.- SOROLL 

 
El soroll ambiental sobre la població esdevé un element fonamental quant a 
qualitat de vida. Uns nivells de soroll excessius poden causar trastorns diversos 
com fatiga, estrès, alteracions del comportament o d’altres que pertorben el 
benestar personal. 
 
L’entorn acústic a qualsevol municipi és fruit de la confluència de tots els 
elements generadors de soroll que hi actuen: activitat industrial, activitat 
comercial, trànsit, veïnatge, etc. Cadascun d’aquests elements té unes 
característiques temporals i espacials diferents, i on la percepció objectiva i 
subjectiva es troben molt distants. 
 
 
3.7.1.-  Antecedents. Estudis d’acústica a Vilamacolum. 
 
En el moment de la redacció de la present memòria (setembre de 2005) es 
constata que no existeix cap estudi acústic ni sonomètric realitzat de forma 
específica per al municipi de Vilamacolum. Sí que es disposa, en canvi, de la 
proposta de cadastre acústic realitzada per la  Direcció General de la Qualitat 
Ambiental (DGQA) de la Generalitat de Catalunya específica per a 
Vilamacolum. Serà des d’aquest document des del que es realitzarà l’estudi 
acústic al municipi en aquest PALS. 
 
La DGQA va endegar l’any 1998, de forma conjunta amb el Consell Comarcal 
de l'Alt Empordà i els ajuntaments de la comarca la confecció dels respectius 
cadastres acústics municipals. Aquests cadastres, en base a un treball de 
camp realitzat en el seu moment per tècnics de la UdG, tal i com s’ha esmentat, 
proporcionen una proposta de zonificació del municipi en funció de les seves 
característiques acústiques. Indiquen cartogràficament els nivells màxims 
d’immissió recomanats en període diürn per a cada sector del municipi en 
funció de les activitats que s’hi desenvolupen. Aquestes zonificacions es 
concreten en relació amb les àrees de sensibilitat detallades a la Llei 16/2002 
(vegeu més endavant). Els cadastres tenen la funció de servir com a eina per 
als planificadors municipals a l’hora de crear les estratègies locals de mesures 
contra el soroll. 
 
El cadastre acústic de Vilamacolum, confeccionat l’any 2004 pr la DGQA, va 
ser entregat al Consell Comarcal de l’Alt Empordà perquè des d’aquesta 
administració s’endegués el procés de redacció de les respectives ordenances 
municipals que se n’han de desprendre per a tots aquells municipi que encara 
no en disposen, fet que no és el cas de Vilamacolum (vegeu més endavant). 
Actualment no es troba encara aprovat per l’Ajuntament. Més endavant en 
aquest mateix capítol es detallen els criteris emprats per la DGQA a l’hora de 
confeccionar aquestes propostes de cadastre. 
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Vista aquesta situació, es va decidir realitzar un seguit de mesuraments 
sonomètrics al municipi de forma que es disposés d’informació de camp 
addicional amb l’objectiu de poder valorar la realitat acústica a Vilamacolum. 
Aquests mesuraments han estat portats a terme per l’equip auditor. 
 
 
3.7.2.- Normativa reguladora existent. 
 
Actualment Vilamacolum disposa de la corresponent ordenança municipal de 
sorolls, que va entrar en vigor el 7 d’abril de 2004. Aquesta ordenança regula 
els nivells màxims admissibles de sorolls i vibracions procedents exclusivament 
d’activitats ubicades al municipi. 
 
Tot i que al seu punt 3 de definicions s’esmenta l’obligatorietat d’aplicació de la 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, s’ha 
de fer esment que aquesta ordenança no s’ajusta als requeriments exigits a la 
dita normativa quant a l’establiment de zonificació de sensibilitat acústica, així 
com tampoc regula altres fonts de soroll com ara el trànsit. 
 
Concretament, la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica defineix tres tipus de zones en funció de la seva 
sensibilitat acústica: alta, moderada i baixa. Així, una zona amb sensibilitat alta 
és aquella on els nivells acústics habituals són baixos, essent molt sensible, 
doncs, a la incidència del soroll, de forma que comprèn aquells sectors del 
territori que requereixen una protecció alta contra el soroll.  
 
Contràriament, una zona de sensibilitat acústica baixa inclou aquells sectors 
que admeten una percepció elevada del soroll, en tant que en ella els nivells 
acústics habituals són elevats. Aquesta normativa estableix als seus annexos 
els límits sonors d’immissió màxims admesos en funció de l’activitat o activitats 
que es troben a l’entorn immediat.  
 
D’aquesta manera, la presència de trànsit rodat, activitats de transport aeri o la 
procedent del veïnat, per citar només alguns exemples, queden regulades per a 
dues franges horàries, la diürna (habitualment considerada de 7:00 a 23:00) i la 
nocturna (de 23:00 a 7:00). Lògicament, els màxims permesos a la franja 
nocturna són significativament inferiors als de la diürna. 
 
En canvi, a l’ordenança municipal, es detallen tres zones amb nivells màxims 
admissibles que es troben en funció de la tipologia urbanística, com són les 
zones unifamiliars (Zona H), zones plurifamiliars (Zona M) i zones industrials i 
altres (Zona I). Es distingeixen entre màxims diürns i nocturns (més restrictius 
aquests darrers) i entre ambients interiors i exteriors. 
 
Tal i com es detalla més endavant, aquests valors màxims són els que han 
estat considerats a l’hora de valorar la realitat acústica de Vilamacolum, ja que 
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són els legalment vigents al municipi, si bé caldrà fer un esment especial al seu 
encaix dins la Llei 16/2002. 
 
 
3.7.3.- Principals fonts de soroll del municipi. 
 
A tot municipi, i fent una primera distinció a grans trets, les principals fonts de 
soroll provenen de: 
 

• Fonts mòbils. 
Procedents principalment del trànsit rodat de vehicles. En aquest sentit 
destaca de forma especial el trànsit a la carretera local, que connecta el 
municipi amb la carretera de la Bisbal, esdevenint un dels seus principals 
eixos vertebradors. En menor mesura hi ha l’entramat de vials urbans. La 
seva incidència és significativa en tant que afecta una part significativa de 
la població. 
 

• Fonts fixes. 
Les principals fonts fixes són les activitats a la via pública per una banda 
(bàsicament obres públiques quan es porten a terme) i l’activitat 
comercial/industrial de l’altra. En aquest darrer cas s’ha de dir que 
l’activitat comercial industrial a Vilamacolum és mínima, de manera que 
les fonts de soroll es troben relacionades principalment amb la mobilitat 
de vehicles associada a aquesta activitat, especialment en la càrrega i 
descàrrega de mercaderies. L’afectació en la població en aquest cas és 
molt localitzada i puntual, tant espacialment com temporalment. 

 
Des de l’Ajuntament no es té constància que hi hagi cap especial problemàtica 
acústica al municipi, així com tampoc es disposa de cap registre de denúncies 
específicament dirigides a aquest àmbit. Paral·lelament, des de el Departament 
d’Interior (Mossos d’esquadra) es constata que mai s’ha portat a terme cap 
actuació al municipi relativa a denúncies per sorolls. 
 
Partint d’aquesta situació, el treball de camp portat a terme per al present PALS 
ha anat dirigit especialment cap a valoració del soroll procedent del trànsit 
rodat, que no només es circumscriu a la carretera connecta el municipi, sinó a 
d’altres vies d’accés sotmeses al trànsit a Vilamacolum. Tanmateix, s’ha tingut 
en consideració la presència d’una activitats significativa al municipi i que es 
troben a les afores més immediates del nucli urbà, tot i que en contacte amb la 
carretera local. 
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3.7.4.- Anàlisi qualitatiu i quantitatiu del soroll. 
 
3.7.4.1.- Anàlisi qualitatiu. 
 
L’anàlisi qualitatiu del soroll a Vilamacolum ve donat per la percepció que se’n 
té des del mateix Ajuntament per una banda (vegeu punt anterior) i pel treball 
realitzat al cadastre acústic esmentat anteriorment de l’altra. En aquest treball 
es constaten dos elements principals: 
 

a) La major part del nucli urbà es considera com a zona de sensibilitat 
alta, és a dir, molt susceptible a un increment en els nivells acústics. 
També s’hi inclouen algunes vivendes i edificacions aïllades però 
situades de forma pròxima al nucli. 

b) La carretera que connecta el nucli i una part de la trama urbana i que 
enllaça amb la carretera que es dirigeix a St. Pere Pescador és 
considerada coma zona de sensibilitat moderada. A més, també s’hi 
inclou un tram del carrer Cerdanya i algunes edificacions ubicades a 
la banda dreta del carrer Mar 

c) Només s’identifica un punt que hagi estat considerat com a zona de 
sensibilitat baixa, i és el corresponent a l’activitat d’assecatge de 
pinsos ubicada a l’entrada del nucli urbà poc abans del cementiri. 

 
Per valorar aquesta informació s’ha de dir que la DGQA treballa amb el criteri 
general que, als municipis amb poca població i baixa presència industrial o 
comercial, la principal font d’emissió acústica prové de les vies de comunicació, 
i més especialment les carreteres.  
 
A partir d’aquest criteri general de treball, la Direcció General va confeccionar la 
zonificació esmentada. No es van incloure la totalitat de masos i explotacions 
existents al municipi pel motiu ja exposat relatiu a la proximitat de la carretera 
(ja que es troben allunyats d’ella). Així, només s’inclou el nucli històric i les 
seves proximitats. La DGQA entén que la resta de masos habitats es troben 
prou allunyats com perquè no es consideri oportú realitzar cap proposta, ja que 
clarament es caracteritzen per la seva sensibilitat alta, en tant que es tracta de 
vivendes la major part dels casos. 
 
 
3.7.2.2.- Anàlisi quantitatiu. 
 
L’anàlisi quantitatiu ve donat pel treball de camp realitzat per a obtenir dades 
dels nivells acústics del municipi en el seu conjunt. Es van seleccionar 3 punts 
amb característiques poblacionals i d’ús del territori diferenciades i es van 
realitzar les mesures mitjançant un sonòmetre marca CESVA, model SC-10 
amb pantalla antivent els dies 5 i 9 d’octubre de 2005. La primera data 
correspon a un dia laborable i la segona a un festiu de cap de setmana. 
D’aquesta manera, és possible identificar les variacions en els nivells acústics 
en dos moments d’activitat social i econòmica (i per tant de generació de soroll) 
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ben diferenciats. No s’ha tingut en consideració una possible variació estacional 
en tant que des del mateix Ajuntament es constata que no hi ha un increment 
significatiu de l’activitat i de la població entre l’estiu i l’hivern. No hi ha, per tant, 
variabilitat acústica vinculada l’estacionalitat. 
 
Totes les mesures es van realitzar a una distància d’1,5 m del terra i a més de 
2 metres de distància de qualsevol obstacle (façana, persona prenent la 
mesura, etc.). Els temps de mesurament van ser de 15 minuts. Les 
característiques meteorològiques d’ambdós dies van ser les següents (preses 
de l’estació meteorològica més propera al municipi): 

 

Variables Dia 5-10-05  Dia 9-10-05  

Temperatura màxima  28,2 °C  26,9 °C 

Temperatura mínima  17,4 °C  12,3 °C 

Pressió  1009 hPa  1018 hPa 

Humitat  68 %  81 % 

Tipus de vent  Mestral   Xaloc  

Velocitat del vent  0,4 m/s  0,8 m/s 
Taula 3.7.1. Condicions atmosfèriques a Vilamacolum els dies de mesurament. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’estació meteorològica de St. Pere Pescdor  

 
A les taules incloses més endavant es detallen els resultats obtinguts als 
diferents punts de mesura cadascun dels dies respectivament. Cada punt ha 
estat identificat en funció de les característiques del seu entorn més immediat, 
facilitant-ne així l’anàlisi posterior. Així, com a metodologia de treball, es va 
realitzar una mesura a cada àrea identificada al cadastre acústic de la DGQA 
més un punt addicional ubicat a la incipient zona industrial. Tot i que 
Vilamacolum disposa d’ordenança municipal, l’equip auditor ha considerat que 
la zonificació que proposa no s’ajusta als criteris inclosos a la Llei 16/2002, 
motiu pel qual es varen mostrejar punts que permetessin valorar la idoneïtat de 
la proposta feta per la DGQA. S’ha de tenir en compte que un dels objectiu 
d’aquest vector és proporcionar un mapa de cadastre acústic a Vilamacolum. 
Així, els punts seleccionats van ser: 
 

• Punt 1. Es troba a la carretera d'accés al poble, a l'interior del nucli urbà. 
Es tracta del principal punt d’accés rodat al municipi, ja que el connecta 
amb St. Pere Pescador. Destaca pel trànsit de vehicles que entren o 
surten del poble. La presència antròpica és significativa i segons el 
cadastre de la DGQA es tracta d’una zona de sensibilitat moderada. 

 
• Punt 2. Es troba a l’activitat d’assecatge de pinso, concretament a 15 

metres de les sitges exteriors, però a més de 25 metres de la carretera, 
de forma que el soroll de fons de la mateixa no interferís excessivament 
en el mostreig. Es tracta d’una activitat aïllada a les afores del nucli urbà, 
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amb una presència antròpica molt baixa i segons el cadastre de la DGQA 
es tracta d’una zona de sensibilitat acústica baixa. 

 
• Punt 3. Es troba al carrer Tramontana. Es tracta d’un carrer del poble 

amb una presència antròpica alta. Segons el cadastre de la DGQA es 
tracta d’una zona de sensibilitat acústica alta. 

 
Tots ells es troben cartografiats al plànol annexat més endavant. 
 
Dit això, cal especificar que s’ha seleccionat la quantitat mínima de punts que 
es considera representativa de les diverses realitats acústiques del municipi. 
Finalment, els resultats obtinguts van ser els que es mostren tot seguit. S’inclou 
el valor ponderat de soroll durant el període de 15 minuts de la mesura i, com a 
informació addicional, el pic màxim enregistrat durant el mateix període. Els 
períodes de franja diürna i nocturna s’han pres de l’ordenança municipal, que 
els defineix per a les zones H i M. En aquest cas s’ha pres el de les zones H 
com a més representatiu. 
 

Franja diürna 
(8:00 a 21:00) 

Franja nocturna 
(21:00 a 8:00) Punt Situació 

Valor ponderat Valor màxim Valor ponderat Valor màxim 

1 Carretera 67,5 74,9 54,2 74,4 

2 Activitat 68,1 77,6 46,8 63,1 

3 C/ Tramontana 53,4 67,2 43,1 61,4 

Taula 3.7.2. Relació dels punts del mesurament acústic realitzat a Vilamacolum i valors obtinguts el 
dia 5-10-05 (LAeq 15 min. dBA). 
Font: Elaboració pròpia. 
 

Franja diürna 
(8:00 a 21:00) 

Franja nocturna 
(21:00 a 8:00) Punt Situació 

Valor ponderat Valor màxim Valor ponderat Valor màxim 

1 Carretera 66,2 80,3 54,3 74,6 

2 Activitat 55,4 71,8 45,1 68,6 

3 C/ Tramontana 54,5 67,7 44,8 70,4 

Taula 3.7.3. Relació dels punts del mesurament acústic realitzat a Vilamacolum i valors obtinguts el 
dia 9-10-05 (LAeq 15 min. dBA). 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Addicionalment, per poder valorar els resultats obtinguts a la carretera (punt 1), 
cal tenir en compte la intensitat de trànsit registrada durant el mesurament, tant 
diürn com nocturn i per a tots dos dies de mesura. Així, es van comptabilitzar 
els següents vehicles: 
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Tipus de vehicle el dia 5-10-05  Mesura diürna Mesura nocturna 

Camió > 3500 kg  1   0  

Camió < 3500 kg  2   0  

Furgonetes  3   0  

Cotxes  12   3  

Motos  3   0  

Tractors/Altres  2   1  

Taula 3.7.4. Quantificació de vehicles per al punt de mesurament 1 el dia 5-10-05  
Font: Elaboració pròpia  
 

Tipus de vehicle el dia 9-10-05  Mesura diürna Mesura nocturna 

Camió > 3500 kg  0   0  

Camió < 3500 kg  0   0  

Furgonetes  0   0  

Cotxes  19   4  

Motos  1   2  

Tractors/Altres  1   0  

Taula 3.7.5. Quantificació de vehicles per al punt de mesurament 1 el dia 9-10-05  
Font: Elaboració pròpia 
 
Per poder valorar aquests nivells acústics obtinguts, s’ha pres els límits 
admissibles detallats a l’ordenança municipal. Concretament, es tracta els límits 
per a exteriors i corresponents a zones qualificades com a de tipus H, és a dir 
unifamiliar.  
 
Per al cas concret del punt 2 no es disposa de màxim admissible, ja que 
segons l’ordenança es troba en una zona I, que per tant, no està regulada per 
màxims. Això és degut, tai i com ja s’ha esmentat, al fet que aquesta ordenança 
només fa referència al soroll procedent d’activitats i no d’altres fonts. A les 
següents taules es mostren els resultats obtinguts. 
 

Franja diürna (8:00 a 21:00) Franja nocturna (21:00 a 8:00) 
Punt de 
mesura-

ment 
Valor 

obtingut al 
mesurament 

Límit segons 
ordenança 
municipal 

Valoració 
Valor 

obtingut al 
mesurament 

Límit segons 
ordenança 
municipal 

Valoració 

1 67,5 55 Excedeix 54,2 45 Excedeix 

2 68,1 No s’escau --- 46,8 No s’escau --- 

3 53,4 55 No excedeix 43,1 45 No excedeix 
Taula 3.7.6. Comparació dels valors obtinguts el dia 5-10-05 als mesuraments respecte de la zonificació 
proposada (en dBA) 
Font: Elaboració pròpia. 
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Franja diürna (8:00 a 21:00) Franja nocturna (21:00 a 8:00) 
Punt de 
mesura-

ment 
Valor 

obtingut al 
mesurament 

Límit segons 
ordenança 
municipal 

Valoració 
Valor 

obtingut al 
mesurament 

Límit segons 
ordenança 
municipal 

Valoració 

1 66,2 55 Excedeix 54,3 45 Excedeix 

2 55,4 No s’escau --- 45,1 No s’escau --- 

3 54,5 55 No excedeix 44,8 45 No excedeix 

Taula 3.7.7. Comparació dels valors obtinguts el dia 9-10-05 als mesuraments respecte de la zonificació 
proposada (en dBA). 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Abans d’entrar a valorar els resultats cal recordar que els límits màxims estan 
pensats per a mesurar soroll originat a activitats sobre vivendes principalment, 
motiu pel qual alguna de les valoracions pot no ser representativa de la realitat 
del muncipi. 
 
Un cop vistos els resultats, es poden identificar els punts i moments a on la 
incidència del soroll es fa més palesa. 
 

1. La carretera. Sens dubte és la font de soroll més significativa del 
municipi. Tal i com es mostra a les taules, tant a les franges diürna i 
nocturna del dia laboral com del festiu es troba que es generen els 
nivells acústics més elevats al municipi. El trànsit de vehicles, 
especialment els particulars, fa que se superi en 12,5 dBA el màxim 
admissible en el cas més significatiu. Tanmateix, s’ha de tenir en 
compte que el màxim de l’ordenança és excessivament baix per 
poder ser assolit en un punt de trànsit rodat. En aquest punt, per tant, 
s’ha d’anar amb molta precaució a l’hora de valorar-lo com a molt 
negatiu, ja que un màxim de 55 dBA és inassolible per a una 
carretera. 

 
2. L’activitat d’assecatge. Tot i que no es poden valorar els nivells des 

de l’ordenança municipal, destaca de forma molt significativa el valor 
obtingut a la franja diürna del dia laborable, amb un valor fins i tot 
superior a l’obtingut a la carretera. Això és degut al funcionament 
normal de l’activitat, si bé s’ha d’esmentar que la presència de soroll 
de fons procedent de la carretera, tot i que esmorteït, pot haver 
esbiaixat lleugerament el valor final obtingut. 

 
3. Altres aspectes destacables. Tot i que la resta de resultats 

obtinguts no excedeixen dels límits, s’ha de fer esment d’alguns 
punts significatius. En primer lloc es constata un nivell molt proper al 
límit pel que fa a totes les franges estudiades corresponent a la zona 
residencial del carrer Tramontana. Novament, com en el punt 
anterior, això és degut al trànsit de vehicles de les persones que hi 
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resideixen o hi passen per la zona. Encara que al mesurament 
realitzat no s’excedeix del límit, la seva proximitat fa que sigui fàcil 
ultrapassar-lo en casos de dies amb un major pas de vehicles. Com 
al cas del punt 1, cal considerar que el límit exposat a l’ordenança no 
està pensat per a mesurar el trànsit o el soroll procedent del veïnat 
en general. 

 
Com a darrer apunt en aquest sentit és vol deixar constància d’un possible 
error tipogràfic a l’ordenança esmentada. Concretament es tracta de la definició 
de les franges horàries per a les zones M (plurifamiliars), en què es diu que la 
franja diürna compren entre les 7:00 i les 21:00, mentre que la franja nocturna 
comença a les 22:00 i acaba a les 7:00. és de suposar que enlloc de les 22:00 
es voldria dir les 21:00 per així completar la totalitat del dia. 
 
 
3.7.5.- Mapa de sensibilitat acústica municipal. Cadastre acústic. 
 
A l’hora de confeccionar el mapa de sensibilitat acústica a Vilamacolum, s’ha 
tingut en consideració el cadastre acústic realitzat per la DGQA i el mostreig 
realitzat ex-profeso per l’equip auditor. Tal i com ja s’ha explicat anteriorment, 
aquest cadastre indica de forma cartografiada els nivells màxims d’immissió 
recomanats en període diürn per a cada sector del municipi ateses les activitats 
que s’hi desenvolupen, la presència de població i la presència d’infrastructures, 
assenyalant-ne les zones de cada sensibilitat acústica. 
 
Per al municipi de Vilamacolum, i vist el conjunt de resultats obtinguts als 
mesuraments portats a terme, es considera que la proposta realitzada per la 
Direcció General de la Qualitat Ambiental en el seu cadastre acústic s’ajusta 
adequadament a la realitat identificada al municipi. És per aquest motiu que es 
proposa com a mapa de sensibilitat acústica municipal. En aquest sentit, vegeu 
novament el plànol annexat més endavant, i que també inclou els punts on es 
varen realitzar els mesuraments acústics. 
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3.8.- RESIDUS 

 
3.8.1.- Residus municipals (RSU) 

 
3.8.1.1.- Caracterització dels residus municipals: producció i gestió 

 
La recollida de residus municipals al municipi de Vilamacolum la porta a terme 
l’empresa SERSALL, SA. Aquesta empresa depèn del Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà en tant que és l’adjudicatària del servei de recollida de RSU a 
tota la comarca. A més d’aquest servei, tal i com es detalla més endavant, 
també en realitza d’altres com la recollida d’andròmines i part de la recollida 
selectiva. 
 
Vilamacolum disposa actualment de 19 contenidors de RSU que estan 
distribuïts per tot el municipi, però especialment concentrats al nucli urbà i tres 
cops per setmana, SERSALL passa a fer la recollida al matí, concretament 
cada dilluns dimecres i divendres. Tanmateix, en cas que algun cop un o més 
contenidor es trobi excepcionalment ple abans del dia de recollida 
(especialment en cap de setmana), es pot comunicar directament a l’empresa 
perquè es vingui a recollir. Els contenidors són de PVC verd i de 2,5 m3 de 
capacitat. 
 
Quant a les andròmines (o recollida d’estris, mobles, etc.), es realitza una única 
recollida mensual, concretament l’últim dijous de cada mes. Així, qualsevol 
ciutadà que desitgi llençar-ne un ha de comunicar-ho a l’Ajuntament, que a la 
seva vegada ho fa saber a SERSALL, de forma que quan es fa la recollida, la 
mateixa empresa passa pel domicili de la persona en concret i el recull. 
 
Tot seguit es mostra l’evolució en la generació de RSU al municipi per al 
període 1999-2004. 
 

Producció de RSU a Vilamacolum durant 1999-2004 (en Tn) 

Any 
Producció total 

Tones/any 

1999 93,82 

2000 173,96 

2001 111,60 

2002 363,28 

2003 157,56 

2004 165,22 

Taula 3.8.1. Generació de RSU al municipi de Vilamacolum (1999-2004). 
Font: Consell Comarcal Alt Empordà i elaboració pròpia. 



      
 

Diputació de Girona 

PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DE VILAMACOLUM 
 

 189 

Aquestes mateixes dades es visualitzen a la figura següent: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.8.1. Generació de RSU al municipi de Vilamacolum (1999-2004). 
Font: Elaboració pròpia. 
 

Les dades mostren una certa tendència de generació constant entre els anys 
2000 i 2004, però amb un espectacular creixement puntual de recollida l’any 
2002. Tant des del Consell Comarcal com des de l’Ajuntament, no es té 
constància que es donés cap circumstància especial que permetés explicar 
aquest creixement puntual tant sobtat. Destaca també un creixement inicial 
registrat de l’any 1999 al 2000 per a després tornar a disminuir l’any 2001. 
Finalment, els anys 2003 i 2004 mostren uns volum semblants als de l’any 
2000 amb una lleugera tendència al creixement. 
 
Per altra banda, també és interessant veure la distribució anual de la recollida 
de RSU per constatar o no la presència d’una variabilitat estacional. Aquesta 
distribució es mostra a la figura següent (s’han pres les dades corresponents a 
l’any 2004, l’últim del qual es disposa de dades completes). 
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Figura 3.8.2. Generació de RSU al municipi de Vilamacolum l’any 2004 per mesos. 
Font: Elaboració pròpia. 
 

Efectivament es comprova com durant els mesos de juliol a setembre es 
genera el màxim de RSU al municipi, i més concretament a l’agost. 
 
Des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà es constata que la principal 
problemàtica a la recollida de RSU és la presència d’impropis, és a dir, 
d’elements que no haurien de ser recollits als contenidors de RSU, com ara 
envasos, runes, etc. Aquests volums, es troben inclosos, per tant, als de la 
recollida de RSU. 
 
La totalitat dels RSU generats a Vilamacolum es destinen a l’abocador 
comarcal de Pedret i Marzà, gestionat pel Consell Comarcal (no es realitza 
incineració). Segons el servei de Medi ambient d’aquesta administració, aquest 
abocador disposa d’una vida últim màxima al voltant dels 7 anys, motiu pel qual 
estan realitzant campanyes de sensibilització als Ajuntaments de la comarca 
perquè mirin d’implementar mesures destinades a reduir els volums de RSU 
generats cada any. 
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Finalment, la contribució anual de Vilamacolum al volum de RSU generats 
anualment a la comarca es pot conèixer comparant la xifra obtinguda l’any 
2004 al municipi, 165,22 Tn, amb la assolida per la comarca el mateix any, 
93.850,79 Tn, això suposa un 0,2% del total. 
 
 
3.8.1.2.- Recollida selectiva. 
 

La recollida selectiva a Vilamacolum es concreta en la recollida de paper/cartró, 
vidre i envasos. No es realitza actualment cap altra recollida per a fraccions 
específiques com ara piles, matèria orgànica (que es troba inclosa per tant dins 
els RSU), tèxtils, etc. Sí que es realitza, en canvi, una recollida de restes 
vegetals. 
 
Novament la gestió de la recollida selectiva es troba en mans del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, que va adjudicar el servei a dues empreses, 
SERSALL, SA i SANTOS JORGE, SA. La primera s’encarrega de la recollida 
de paper/cartró i envasos i restes vegetals, mentre que la segona es limita a la 
recollida del vidre. 
 

Les dades específiques per a aquesta recollida es detallen tot seguit. 
 
Recollida selectiva paper-cartró: 

 
� Freqüència: Quinzenal o si s’avisa que un contenidor està ple. 
� Núm. de contenidors al municipi: 2 
� Capacitat contenidors:  3 m3 (metàl·lics) 
� Empresa adjudicatària: SERSALL, SA. 
� Gestió final: Valorització pròpia 

 
Recollida selectiva d’envasos lleugers: 
 

� Freqüència: Quinzenal o si s’avisa que un contenidor està ple. 
� Núm. de contenidors al municipi: 2 
� Capacitat dels contenidors: 2,5 m3 (iglús) i 3 m3 (metàl·lics) 
� Empresa adjudicatària: SERSALL, SA. 
� Gestió final: Planta de triatge de Celrà (es reparen les diferents fraccions: 

plàstics, llaunes i brics per poder ser valoritzades) 
 
Recollida selectiva de vidre: 
 

� Freqüència: Quinzenal o si s’avisa que un contenidor està ple. 
� Núm. de contenidors al municipi: 1 
� Capacitat contenidors: 2,5 m3 (iglús) 
� Empresa adjudicatària: SANTOS JORGE, SA 
� Gestió final: Valorització pròpia 
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Recollida selectiva de restes vegetal: 
 

� Freqüència: Semestral 
� Núm. de contenidors al municipi: 1 contenidor llogat expressament a 

l’empresa adjudicatària perquè en realitzi la recollida 
� Capacitat contenidors: 10 m3 (metàl·lic) 
� Gestió final: Abocador de Pedret i Marzà 

 
Quant a l’evolució de les quantitats de residus recollits per a cada fracció 
(excepte de les restes vegetals, de les quals no es disposa de dades) es 
detallen tot seguit a les següents figures 
 
a) Paper cartró 

 
Durant el període 1999-2004, es mostra la següent evolució. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.8.3. Generació de paper/cartró al municipi de Vilamacolum al període 1999-2004 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Les dades mostren una evolució creixent en el volum de paper/cartró recollit 
durant el període de referència, amb un màxim registrat l’any 2003, i amb un 
posterior disminució posterior a l’any 2004. La variabilitat estacional en la 
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recollida es mostra tot seguit (restringida a l’any 2004, últim del qual es disposa 
de dades completes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.8.4. Generació de paper/cartró al municipi de Vilamacolum l’any 2004 per mesos 
Font: Elaboració pròpia. 
 
 
Les dades mostren una gran diversitat en les quantitats recollides al llarg de 
l’any. Destaca en aquest sentit que el mínim i el màxim anuals es trobin de 
forma consecutiva durant els mesos de juliol i agost respectivament. 
 
Finalment, la contribució anual de Vilamacolum al volum de paper/cartró 
generats anualment a la comarca es pot conèixer comparant la xifra obtinguda 
l’any 2004 al municipi, 2,96 Tn, amb la assolida per la comarca el mateix any, 
2068,1 Tn, això suposa un, 0,1% del total. 
 
 
b) Envasos. 

 
Durant el període 2000-2004, es mostra la següent evolució (el servei de 
recollida d’envasos va començar l’any 2000): 
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Figura 3.8.5. Generació d’envasos al municipi de Vilamacolum al període 2000-2004 
Font: Elaboració pròpia. 
 
 
Les dades mostren un increment molt substancial en la quantitat d’envasos 
recollits durant el període de referència. Concretament es mostra un augment 
de més de tres cops de forma global.  
 
Tot i això, destaca la disminució registrada l’any 2004 respecte l’any 2003, en 
què s’assoleix una xifra de recollida més propera a la de l’any 2002. 
 
Per altra banda, la variabilitat estacional en la recollida es mostra tot seguit 
(restringida a l’any 2004, últim del qual es disposa de dades completes). 
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Figura 3.8.6. Generació d’envasos al municipi de Vilamacolum l’any 2004 per mesos 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Les dades mostren una gran diversitat en les quantitats recollides al llarg de 
l’any. Destaca en aquest sentit que el màxim es troba al mes de gener i el 
mínim al mes d’abril. Tanmateix hi ha altres dos màxims de caràcter puntual els 
mesos de maig i setembre, amb un segon mínim al mes de novembre. 
 
Finalment, la contribució anual de Vilamacolum al volum d’envasos generats 
anualment a la comarca es pot conèixer comparant la xifra obtinguda l’any 
2004 al municipi, 2,8 Tn, amb la assolida per la comarca el mateix any, 563,5 
Tn, això suposa un, 0,5% del total. 
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c) Vidre. 
 
Durant el període 1999-2004, es mostra la següent evolució: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.8.7. Generació de vidreó al municipi de Vilamacolum al període 1999-2004 
Font: Elaboració pròpia. 
 
 
Les dades mostren un increment substancial en la quantitat de vidre recollit 
durant el període de referència. Concretament es mostra un augment de més 
del doble de forma global.  
 
Concretament es constata un primer increment important l’any 2001 respecte 
l’any 2000, tot i que després a l’any 2002 torna a disminuir. Des d’aleshores la 
tendència és clarament a l’increment de forma sostinguda  
 
Per altra banda, la variabilitat estacional en la recollida es mostra tot seguit 
(restringida a l’any 2004, últim del qual es disposa de dades completes). 
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Figura 3.8.8. Generació de vidre al municipi de Vilamacolum l’any 2004 per mesos 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Les dades mostren una gran significativa regularitat en les quantitats recollides 
al llarg de l’any. Destaca en aquest sentit que el màxim es troba al mes de 
setembre i que es registren dos mínims els mesos de febrer i agost en què no 
es va recollir cap quantitat. La resta de l’any la xifra oscil·la al voltant dels 800 
kg.  
 
Finalment, la contribució anual de Vilamacolum al volum de vidre generat 
anualment a la comarca es pot conèixer comparant la xifra obtinguda l’any 
2004 al municipi, 7,6 Tn, amb la assolida per la comarca el mateix any, 3.514,4 
Tn, això suposa un, 0,2% del total. 
 
 
3.8.1.3.- Deixalleria. 
 

Vilamacolum no disposa de deixalleria municipal, motiu pel qual, si algun vilatà 
necessita aquest servei, ha de dirigir-se a la deixalleria municipal ubicada a 
Figueres i gestionada per l’Ajuntament Figueres. Actualment l’Ajuntament no es 
planteja la instal·lació de cap deixalleria al terme municipal. Des d’aquesta 
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perspectiva, no es disposa de dades sobre la generació dels residus propis 
d’una deixalleria, com ara les piles, les bateries, els olis de fregir, els pots de 
pintura, etc. 
 
 
3.8.1.4.- Residus orgànics 
 

Actualment no existeix un sistema específic de recollida de residus orgànics al 
municipi. Les restes orgàniques d’origen domèstic es dipositen als contenidors 
de RSU, com ja s’ha dit i es gestionen, per tant, com a RSU. 
 
Quan a les restes de poda i vegetals, tampoc es té coneixement de l’existència 
de cap instal·lació de compostatge a nivell domèstic. Aquest fet provoca que hi 
hagi una xifra no quantificada de ciutadans de Vilamacolum que dipositen 
aquest residus als contenidors de residus urbans en forma d’impropis o que 
siguin cremats directament. Tot i que SERSALL realitza una recollida 
semestral, aquesta es considera com a insuficient des de l’Ajuntament. 
 
 
3.8.1.5.- Rati municipal. 
 

Per poder valorar el nivell de generació de residus urbans a un municipi 
s’empra el rati constituït per la mitjana diària per càpita, és a dir, la quantitat 
mitjana de quilos de residus generats cada dia per cada vilatà. 
 
Amb dades corresponents al cens i a la generació de residus de 2004, s’obté 
que Vilamacolum té un rati de 1,66 kg/hab/dia. Per poder valorar aquesta xifra 
es pot comparar amb el rati mitjà de la comarca de l’Alt Empordà, concretament 
de 2,74 kg/hab/dia. Sens dubte una xifra molt menor, concretament més d’un 
40% inferior. En canvi, la xifra de Vilamacolum està molt més propera a la 
mitjana de Catalunya, que és d’1,58 kg/hab/dia. Des d’aquesta perspectiva, el 
municipi es troba únicament un 5% per sobre de la mitjana del país. 
 
 
3.8.2.- Neteja viària 

 
La neteja viària al municipi la gestiona directament el mateix Ajuntament, per la 
qual cosa disposa d’una màquina escombradora en propietat que realitza la 
neteja de tota la trama urbana un cop per setmana. Aquesta escombradora és 
conduïda per un operari municipal. 
 
A més de realitzar la neteja setmanal, durant dates concretes de l’any, com ara 
les festes, o bé a causa d’episodis meteorològics com ara ventades, es 
realitzen altres neteges addicionals que també es limiten a la trama urbana del 
poble. 
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3.8.3.- Runes i residus de la construcció 

 
No es disposa de dades acurades de la producció de runes i residus de la 
construcció a Vilamacolum, motiu pel qual es realitzarà una aproximació a 
partir de l’estimació de residus de la construcció per al període 2001-2006, 
segons el programa de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC) 
2001-2006. 
 
El PROGROC té com objectiu estratègic assolir un alt nivell de gestió 
mediambiental dels residus de la construcció, en compliment dels objectius de 
la Comissió Europea en matèria de reciclatge i seguretat ambiental de les 
instal·lacions, de forma que en qualsevol projecte on es generin residus de la 
construcció es tinguin en compte els costos derivats d'una gestió 
ambientalment sostenible. Aquest programa va ser aprovat pel Consell de 
Direcció de l’Agència de Residus el dia 28 de juny de 2001. 
 
El PROGROC estableix una producció estimada anual durant el període 2001-
2006 de 53.784 Tn d’aquest tipus de residus a la comarca de l'Alt Empordà. 
Tenint en compte el cens de població de la comarca l’any 2004  
(112.439 habitants) s’obté el quocient de pes mitjà dels residus originats en un 
any per habitant, que és de 0,48 Tn/habitant. Si s’aplica aquest rati 
Vilamacolum amb xifres del cens de 2005, s’obté un total de 143,5 Tn de 
residus de la construcció generades. La gestió dels residus de la construcció a 
Catalunya es porta de forma majoritària mitjançant abocador controlat. 
 
Per altra banda, no es disposa de cap ordenança municipal específica que 
prevegi i delimiti la gestió dels residus de runes, tot i que a l’ordenança 
municipal que regula la concessió de llicències municipals s’especifica que la 
gestió de qualsevol residu de la construcció generat és responsabilitat del 
promotor, que resta obligat a fer-ho de forma adequada a la normativa vigent a 
Catalunya. 
 

 
3.8.4.- Residus industrials 

 
Els residus industrials estan classificats segons l’article 29 de la Llei 6/1993, de 
15 de juliol, reguladora dels residus com a: 
 

� Residus especials 
� Residus no especials 
� Residus inerts 

 
El Catàleg de Residus de Catalunya (aprovat pel Decret 92/1999, de 6 d’abril, 
de modificació del decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg 
de Residus de Catalunya (CRC) és l’eina que indica a les indústries la gestió 
exigida a cadascun dels residus. 
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Cal tenir en compte, però, que l’1 de gener del 2002 va entrar en vigor el 
Catàleg Europeu de Residus (CER) mitjançant les següents normes: 
 

� Decisió de la Comissió 2001/118/CE, de 16 de gener que estableix la 
llista de residus. 

� Decisió de la Comissió 2001/119/CE, de 22 de gener, on es classifiquen 
els vehicles fora d’ús com a residu perillós. 

� Decisió de la Comissió 2001/573/CE, de 23 de juliol, on es modifica la 
classificació d’alguns residus. 

� Decisió de la Comissió 2000/532/CE de 3 de maig de 2000, que 
substitueix a la Decisió 94/3/CE per la qual s’estableix una llista de 
residus de conformitat amb la lletra a) de l’article 1 de la Directiva 
75/442/CE del Consell relativa als residus i a la Decisió 94/904/CE del 
Consell per la qual s’estableix una llista de residus perillosos en virtut de 
l’apartat 4 de l’article 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consell relativa 
als residus perillosos [notificada amb el número C(2000) 1147]. 

� Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les 
operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de 
residus. 

 
Des de l’entrada en vigència d’aquesta llista europea de residus, per tal de 
conèixer la gestió a aplicar a un determinat residu cal codificar i classificar el 
residu segons el Catàleg europeu. El Catàleg de residus de Catalunya continua 
en vigència per determinar les vies de gestió a aplicar als residus i els grups de 
transport. 
 
Així, el Catàleg Europeu determina dues úniques classificacions de residus: 
 

� Residus perillosos o especials 
� Residus no perillosos o no especials 

 
 
3.8.4.1.- Registre de productors, gestors i transportistes de residus 

industrials a Vilamacolum. Residus declarats. 

 
El Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus, 
reglamenta el règim jurídic aplicable als productors de residus industrials i als 
transportistes de residus, estableix normes relatives al control de la gestió dels 
residus i a les obligacions dels gestors i regula les operacions de trasllat de 
residus, amb la finalitat d'aconseguir que les activitats de gestió de residus 
siguin cada cop més respectuoses amb el medi ambient. 
 
Segons l’article 4 d’aquest decret s’estableix, com a criteri general, l’obligació 
d’inscriure’s al Registre de productors de residus industrials a totes les activitats 
industrials. Aquests establiments han de declarar anualment els residus 
generats a través de la presentació a l’Agència de Residus, durant el primer 
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trimestre de cada any, de la declaració anual de residus industrials (en 
endavant DARI). 
 
D’altra banda, existeix un altre tipus d’activitats, considerades com a comercials 
o de serveis, que no estan obligades a formar part d’aquest registre i que, per 
tant, no han de realitzar la DARI. Aquestes activitats comercials o de serveis, 
però, sí que han de donar compliment als requisits establerts per als residus no 
industrials que preveu el decret anterior. 
 
Tot seguit s’adjunta el llistat d’empreses ubicades a Vilamacolum i inscrites en 
el registre de productors de residus de Catalunya considerades com a activitats 
industrials. 
 

Activitats industrials a Vilamacolum amb codi de productor de residus 

Nom de l’activitat Activitat Data d’inscripció 
Codi de 

productor 

CEVIL, SA Fabricació de pinso per animals 17/11/2002 P-46006.1 

Taula 3.8.2. Registre d’activitats industrials al municipi de Vilamacolum.  
Font : Agència  de Residus  i elaboració pròpia 

 
Aquesta és la única empresa registrada actualment. Tanmateix, l’Agència de 
Residus té constància que en va haver una altra l’any 2000 però que va plegar 
aquest any, de manera que no n’hi ha cap altra més. 
 
Així, mitjançant la DARI, és possible conèixer la quantitat de residus declarada 
a l’Agència de Residus. La següent taula mostra les xifres corresponents a 
l’esmentada empresa inclosa al registre de productors de residus per al període 
2002-2004. 
 

Quantitats de residus declarats a Vilamacolum (2002-2004) 

Any Residus especials (en Tn) 
Residus no especials 

(en Tn) 
Total (en Tn) 

2002 0 1 1 

2003 0 1 1 

2004 0 70 70 

Taula 3.8.3. Registre d’activitats industrials al municipi de Vilamacolum.  
Font : Agència  de Residus  i elaboració pròpia 
 
Destaca de forma especialment en aquestes dades l’increment declarat l’any 
2004 respecte dels anys anteriors. La seva destinació final és la valorització. 
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És important remarcar en aquest punt que les quantitats de residus industrials 
declarades només informen dels residus que produeixen les indústries 
inventariades per l’Agència de Residus (és a dir, les incloses al Registre de 
productors de residus industrials), i per tant no necessàriament mostren la 
totalitat dels residus industrials que es generen al municipi. Tanmateix, i atesa 
la escassa presència d’activitats industrials al municipi segons les dades de 
què disposa el mateix Ajuntament, es considera que aquesta xifra es troba 
propera a la quantitat total del municipi. 
 
Per altra banda, cal esmentar que dins del registre general de gestors de 
residus de Catalunya i dins del registre de transportistes de residus de 
Catalunya no existeix cap empresa d’aquest tipus ubicada al municipi. 
 
 
3.8.4.2.- Olis industrials. 

 
Qualsevol activitat que empri oli mineral, com per exemple, particulars, tallers 
d’automoció, empreses de transport i de manteniment, ports i embarcacions i 
indústries en general, és susceptible de generar aquest residu catalogat com a 
perillós. La generació d’aquest residu és de declaració obligatòria per als 
productors, i ha d’estar inclosa a la DARI. Segons s’ha vist al punt anterior, no 
sembla generar-se aquest residu al municipi. 
 
Segons dades facilitades per l’empresa CATOR S.A., que és l’empresa gestora 
a Catalunya dels olis industrials, a Vilamacolum no es recullen olis procedents 
de cap activitat, fet que confirma l’afirmació anterior.  
 
No s’inclouen en aquest apartat els olis d’origen domèstic, ja que són 
assimilables als d’origen mineral per a ús industrial. 
 
 
3.8.5. Residus sanitaris 

 
No existeix cap centre sanitari inscrit al registre de productors de residus 
sanitaris de l’Agència de Residus ubicat al municipi. Per altra banda, no 
existeixen dades sobre la recollida i/o gestió de medicaments caducats al 
municipi, però atès que a Vilamacolum només es disposa d’un dispensari 
sense infrastructura suficient com per generar residus especials catalogables 
com a sanitaris perillosos (com ara restes de cultius bacteriològics, residus 
radioactius procedents de maquinària especialitzada, etc.) es considerarà que 
la quantitat generada al municipi és nul·la. 
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3.8.6.- Residus ramaders 

 
3.8.6.1.-  Introducció i dades generals. 

 
Els purins són les dejeccions dels animals amb restes de jaç, aliments i aigua, 
que resulten del sistema productiu dels animals i presenten consistència fluida i 
semisòlida (en molts casos líquida). 
Tradicionalment, aquest material ha estat emprat com a fertilitzant orgànic pels 
conreus. En els darrers anys, però, el cens ramader s’ha incrementat 
notablement a Catalunya i ha disminuït la superfície agrària útil a la qual es pot 
aplicar aquest producte, fet que ha suposat un gran excedent de purí. Les 
aplicacions excessives de purins al sòl tenen greus conseqüències en el medi 
(males olors, contaminació de les aigües per nitrats, etc.), en la salut de les 
persones i en l’economia. 
 

L'any 1998, el Govern de la Generalitat va declarar sis zones vulnerables a 
Catalunya en les quals cal actuar preventivament per risc de contaminació. El 
municipi de Vilamacolum es troba dins de la zona anomenada Àrea 1, que 
inclou municipis de l’Alt i el Baix Empordà, el Pla de l’Estany i el Gironés. Per 
tant, es troba en una zona vulnerable. 
 
Totes les dades referents a dejeccions ramaderes han estat extretes a partir del 
cens de bestiar proporcionat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
disponibles amb data de juny de 2005. En elles s’inclou el conjunt 
d’explotacions ramaderes existents al municipi, i més concretament el cens que 
s’hi declara per espècie. La generació de residus ramaders s’ha quantificat en 
forma de nitrogen anual. 
 

Generació de residus ramaders a Vilamacolum l’any (any 2004) 

Tipus de bestiar desglossat per 

espècies 

Cens de bestiar declarat 

(quantitat de bèsties) 

Quantitat de Nitrogen 

generat (kg N/any) 

Porcí 6.711 48.655 

Vaquí 1.572 34.427 

Equí 3 191 

Oví i cabrum 385 3.465 

Aus 38.000 8.360 

TOTAL 46.671 95.098 

Taula 3.8.4. Residus ramaders per tipus de bestiar i cens en forma de nitrogen generat anualment. 
Font: Elaboració pròpia. 
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Tanmateix, aquesta xifra és molt susceptible de ser superior en el futur, ja que 
no inclou les capacitats màximes que tenen les explotacions concedides per al 
seu funcionament. El fet que una explotació disposi d’una certa quantitat de 
bestiar no vol dir necessàriament que sigui la màxima capacitat disponible. 
 
En aquest sentit és important també conèixer quina és la quantitat màxima 
teòrica de dejeccions ramaderes que podrien generar-se a Vilamacolum si, 
amb les explotacions en actiu existents, funcionessin al màxim de la eva 
capacitat, tal i com es mostra a la taula següent. 
 

Generació màxima teòrica de residus ramaders a Vilamacolum anualment 

Tipus de bestiar desglossat per 

espècies 

Capacitat màxima de 

bestiar declarat  

Quantitat de Nitrogen 

generat (kg N/any) 

Porcí 8.967 65.011 

Vaquí 2.129 46.625 

Equí 3 191 

Oví i cabrum 1.788 16.092 

Aus 39.000 8.580 

TOTAL 51.887 136.499 

Taula 3.8.5. Residus ramaders teòrics màxims per tipus de bestiar  en forma de nitrogen generat 
anualment. 
Font: Elaboració pròpia. 
 

Tot i que a efectes del càlcul del balanç de residus per al present PALS es 
prendrà la xigra detallada a la taula 3.8.4, és molt significatiu remarcar que, 
amb l’actual capacitat de bestiar legalitzada al municipi pot arribar a ser un 43% 
superior a l’actual. Això és d’una gran importància a l’hora de permetre 
planificar la futura implantació d’altres activitats o de permetre l’ampliació de les 
actuals. 
 
La destinació final dels residus ramaders, en la majoria dels casos, és un 
conreu com a complement adobador per al posterior creixement d’espècies 
agrícoles. En aquest sentit, cal conèixer la Superfície Agrària Útil (SAU) del 
municipi de Vilamacolum per poder valorar la sostenibilitat del volum de 
dejeccions generat. 
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Superfície agrària útil per tipus de conreu a Vilamacolum (any 2004) 

Tipus de conreu SAU (en Ha) 

Cereals gra 321 

Lleguminoses gra 10 

Conreus industrials 20 

Conreus farratgers 12 

Conreus llenyosos 67 

TOTAL 430 

Taula 3.8.5. Superfície agrària útil per tipus de conreu a Vilamacolum  

Font: DARP 2004  

 

 

3.8.6.2.- Balanç municipal de dejeccions ramaderes 

 
A l’hora de considerar si el balanç municipal de dejeccions ramaderes és 
excedentari o deficitari, s’ha pres en consideració el valor màxim de 170 kg 
N/Ha/any amb zona vulnerable com a dosis d’aplicació a la qual s’ha d’arribar a 
llarg termini segons la Directiva de nitrats (Directiva 91/676/CEE, del Consell, 
de 12 de desembre de 1991, relativa a la protecció de les aigües contra la 
contaminació produïda per nitrats procedents de fonts agràries. DOCE L 75, de 
31.12.1991.).  
 
Atès que la quantitat anual de nitrogen generada al municipi és de 95.098 kg i 
la seva SAU és de 430 Ha, aplicant la dosi màxima esmentada s’obté: 
 
 

Balanç de nitrogen i estimació d’excedents (+) i dèficits (-) de purins a Vilamacolum  

Nitrogen generat 

anualment (kg N/any) 

SAU disponible al 

municipi (en Ha) 

Dosis màxima aplicable de 

nitrogen (kg N/Ha/any) 

Balanç de dejeccions  

(en kg N/any) 

 95.098   430   170  430 x 170 = 73.100 

Taula 3.8.6. Balanç de nitrogen i estimació d’excedents i dèficits de purins a Vilamacolum. 
Font: Elaboració pròpia.  

 
 
Així, s’observa que al municipi es dona un balanç de dejeccions ramaderes  
clarament excedentari, fet que permetria explicar la important problemàtica de 
contaminació de nitrats a l’aqüífer que es detalla als apartats 2.2 i 3.4 de la 
present memòria. Concretament, Vilamacolum genera un excedent anual de 
més de 22.000 kg de nitrogen per a la seva capacitat territorial, tot i disposar 
d’una quantitat de superfície per a aplicació agrícola considerable. 
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D’aquí la importància de disposar també de la xifra teòrica detallada 
anteriorment a la taula 3.8.5, ja que aquesta situació clarament excedentària 
pot agreujar-se de forma encara més palesa en el futur. 
 
 
3.8.7.- Abocaments incontrolats 

 
Actualment no es té constància de l’existència de cap punt d’abocament 
incontrolat dins del terme municipal, ja sigui per part de l’Ajuntament com des 
dels serveis tècnic del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.  
 
Així mateix, des de totes dues instàncies tampoc es té constància de 
l’existència d’abocaments o punts d’abocament incontrolat al municipi durant 
els darrers 5 anys. 
 
 
3.8.8.- Balanç de Residus 
 

Finament, a la figura final següent es mostra el balanç de residus global a 
Vilamacolum per a l’any 2004.  
 

Així, s’ha discriminat el conjunt de residus per origen i per destinació, ja sigui a 
deposició o a valorització. Tal i com es veu, de les 487,1 Tn de residus globals 
generades a Vilamacolum, unes 178,4 Tn es valoritzen d’alguna manera, fet 
que representa aproximadament un 36,6% dels residus totals generats. Aquest 
percentatge indica, simultàniament que encara hi ha un 63,4% dels residus  
generats al municipi que acaben en abocador controlat. 
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BALANÇ DE RESIDUS L’ANY 2004  A Deposició A Valorització 

 

 0 Tn  95,1 Tn 

 

 143,5 Tn  0 Tn 

 

 0 Tn  0 Tn 

 

 0 Tn  70 Tn 

 

 165,2 Tn  13,3 Tn 

 

 0 Tn  0 Tn 

TOTALS 
TOTAL RESIDUS: 487,1 Tn 

 308,7 Tn  178,4 Tn 

 

 
95,1 Tn/N/any 

 

REUTILITZACIÓ 

(aplicació 

agrícola) 

 
143,5 Tn/any 

 
DEPOSICIÓ 

Oli mineral: 

0 Tn/any 

 
RECICLATGE 

VALORITZACIÓ  

TRACT-DEPOSICIÓ 

ALTRES  

 
0 Tn/any 

 
TRACTAMENT 

Oli vegetal: 

Desconegut 

ESPECIALS:  

0 Tn/any 

NO ESPECIALS:   

70 Tn/any 

RAMADERS 

RUNES 

OLIS 

INDUSTRIALS 

DOMÈSTICS 

SANITARIS 

RSU:  

165,2 Tn/any 

 

SELECTIVA:  

13,3 Tn/any 

 

DEPOSICIÓ 

 

RECICLATGE 
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3.9. ESTRUCTURA ENERGÈTICA 

 
Les xifres de consum energètic del municipi de Vilamacolum han estat 
facilitades per les principals empreses subministradores i distribuïdores que 
actuen al municipi. Aquelles dades que no han estat possible obtenir per 
aquests mitjans, han estat proporcionades per l’Institut Català de l’Energia 
(ICAEN). L’estimació del balanç energètic realitzada més endavant per al 
municipi està basada en aquestes dades. 
 
Per altra banda, hi ha una sèrie de dades de les quals no s’ha disposat de 
xifres acurades, motiu pel qual s’han hagut de realitzar estimacions que es 
detallen més endavant. Aquest ha estat el cas del consum de benzina i gasoil 
per al transport de vehicles. Finalment, gràcies a la col·laboració de 
l’Ajuntament, s’ha pogut determinar els consum energètic derivat dels diferents 
serveis públics. 
 
 
3.9.1 Inventari d’infrastructures energètiques 
 
3.9.1.1.- Descripció de la situació energètica 

 
Per a l’elaboració d’aquest apartat s’emprarà com a mesura del consum 
energètic la tep, o tona equivalent de petroli, que és una unitat equivalent a 
11600 kWh i que es fa servir per comparar i agregar fonts d’energia diferents.  
 
Les fonts d’energia que proveeixen el municipi són en la seva totalitat externes, 
de manera que el municipi és totalment dependent energèticament. 
 
Només es podria considerar una cert grau d’autoconsum energètic si es 
consideressin els combustibles naturals renovables (fusta), que, malgrat 
constatar-ne el seu ús, no s’ha pogut quantificar de forma adequada. Aquesta 
fusta prové principalment de la compra en comerços especialitzats ubicats fora 
del municipi, atesa l’escassa presència de bosc a Vilamacolum. Actualment no 
es dóna cap tipus de procés de cogeneració a cap de les activitats del municipi. 
 
Les instal·lacions municipals amb dependència de gestió directa de 
l’Ajuntament són: 
 
1. Enllumenat públic.  
2. l’Ajuntament.  
3. l’Escola. 
4. El Centre Social. 
5. El motor de bombeig de l’aigua (actualment ja en desús). 
6. l’Església. 
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El consum energètic d’aquestes instal·lacions és majoritàriament elèctric, 
malgrat que també es produeix un consum de combustibles fòssils líquids (gas-
oil) vinculat al vehicle de l’Ajuntament.  
 
 
3.9.2. Instal·lacions de cogeneració termoelèctrica 
 
No existeixen instal·lacions d’aquest caire al municipi de Vilamacolum segons 
dades subministrades per l’ICAEN i conformades per l’Ajuntament. 
 
 
3.9.3.- Fonts i consums d’energia. Consum total i per sectors 
 
Tot seguit es detallen les fonts energètiques i el consum propi del municipi a 
partir de les dades disponibles. Allà a on no es disposi de dades, es realitzarà 
una estimació. Posteriorment, el consum serà distribuït per sectors. 
 
 
3.9.3.1.- Energia elèctrica 

 
Les dades de consum energètic per sectors al municipi han estat 
proporcionades per l’ICAEN corresponents al període 1999-2003. 
 

Evolució del consum elèctric a Vilamacolum per sectors (en tep) 

Any Construcció Indústria Sec. Primari Sec. Terciari Domèstic Total 

1999 0 10,61 3,83 44,00 31,58 90,03 

2000 0,12 13,46 3,68 49,70 33,05 100,00 

2001 0,07 9,85 3,79 45,40 36,67 95,78 

2002 0,02 9,52 3,40 43,96 37,47 94,37 

2003 0,23 12,14 4,01 41,73 41,72 99,83 

Taula 3.9.1: Consum elèctric al municipi per al període 1999-2003. 
Font: ICAEN. 
 
Amb aquestes dades es mostra com el sector domèstic i terciari són els que, 
amb diferència consumeixen més electricitat. S’ha de dir en aquest sentit, que 
l’ICAEN inclou dins de la categoria del sector terciari el conjunt de comerços i 
activitats dedicades al sector terciari, així com el consum dels serveis i edificis 
dependents de l’Ajuntament, ja que no deixen de ser un servei a tercers. Tenint 
en compte la poca presència d’activitats de serveis al municipi, cal pensar que 
la major part d’aquestes xifres correspondran als esmentats serveis municipals. 
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Una altra informació destacable és el manteniment pràcticament constant del 
consum al llarg del període d’estudi, si bé amb alts i baixos lleus. Per altra 
banda, no s’han inclòs els sectors de transport ni energètic perquè el consum 
va ser zero per a tots dos. Finalment, el sector amb un menor consum és el de 
la construcció, amb xifres inferiors en ordre de magnitud a les descrites per a la 
resta de sectors. 
 
 
3.9.3.2.- Gas Natural / gas canalitzat 

 
A Vilamacolum no hi ha xarxa de gas natural ni de gas canalitzat, motiu pel 
qual no hi ha consum d’aquestes fonts energètiques. 
 
 
3.9.3.3.- Gasos liquats del petroli (GLP) 

 
El consum de GLP al municipi ve donat pel consum de butà i propà envasat. 
L’empresa subministradora d’aquests productes és Butà Empordà, SL. Aquesta 
empresa no manté un registre documentat dels consums, de forma que ha 
proporcionat una estimació directa per al present PALS. Concretament es 
calcula que es comercialitzen 30 bombones setmanals de butà i 10 de propà. 
Les de butà són de 12,5 kg i les de propà d’11 kg. Això suposa una estimació 
anual de 18000 kg de butà a l’any i de 5280 kg de propà. 
 
Aquestes xifres, transformades en tep suposen una quantitat de 20,3 i 6,0 
respectivament. Per tant, la xifra total per als GLP és de 26,3 tep. Com que no 
es disposa de registre històric, la única font d’informació respecte de l’evolució 
d’aquest consum i la distribució per sectors és la pròpia empresa 
subministradora. En aquest sentit, Butà Empordà, SL afirma que el consum 
s’ha anat reduint de forma significativa durant els darrers anys a causa de la 
substitució del butà i el propà per altres combustibles, especialment el gasoil de 
calefacció.  
 
Actualment, la pràctica totalitat de butà i propà subministrat al municipi va 
destinat a llars particulars, amb menys d’un 10% destinat a activitats. Això fa 
que el sector domèstic consumeixi 23,7 tep i l’industrial els 2,6 restants. 
 
 
3.9.3.4.- Combustibles líquids 

 
S’entén per combustibles líquids el conjunt format per la benzina i el gasoil 
destinat als vehicles, el gasoil C per a la calefacció i el fueloil. Per a cadascun 
d’aquests combustibles es realitza el càlcul del consum per al municipi. 
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Benzina i gasoil per a vehicles 

 
No es disposa de dades específiques de consum d’aquests dos combustibles 
que es trobin circumscrites al municipi de Vilamacolum. Per aquest motiu, s’ha 
hagut de realitzar una estimació basada en el parc de vehicles actual existent al 
municipi i en els desplaçaments realitzats per aquests vehicles. En aquest 
sentit, l’ICAEN treballa amb unes mitjanes ponderades de consum per 
quilòmetre, per tipologia de vehicle i per combustible que permet conèixer de 
forma aproximada aquesta xifra de consum. 
 
Actualment Vilamacolum té censats els següents vehicles: 
 

Vehicle Núm. total Núm. de benzina(1) Núm. de gas-oil(1) 

Turismes 159 111 48 

Camions 38 0 38 

Ciclomotors 45 45 0 

Motocicletes 26 26 0 

Taula 3.9.2.  Cens de vehicles de Vilamacolum (2005) 
(1) dades extretes a través de la mitjana estatal de vehicles diesel (30%) i vehicles de benzina (70%). 
“Anuario Estadístico de Mobilidad. Dirección General de Carreteras del Estado Español (2000)” 
Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Ajuntament de Vilamacolum. 

 
S’ha de fer esment que l’Ajuntament té constància de l’existència de tractors al 
municipi, si bé no n’hi ha cap de registrat al consistori. 
 
Per altra banda, la mitjana de quilometratge realitzada diàriament per aquests 
vehicles es pot obtenir a partir de les dades de mobilitat detallades a l’apartat 
3.4 de la present memòria. Com que només s’inclouen les xifres de la mobilitat 
obligada no es pot fer una valoració del quilometratge degut a la mobilitat no 
obligada. Tanmateix, i amb l’objectiu de no realitzar una estimació 
excessivament esbiaixada causada per la inclusió exclusiva de la mobilitat 
obligada, l’equip auditor ha considerat que es podria incrementar en un 30% de 
forma qualitativa. Aquest percentatge, és per tant, merament estimatiu. 
 
D’aquesta manera, el quilometratge mitjà realitzat pels vehicles de Vilamacolum 
es considera en 3.600 km/dia. Aquesta xifra és considera d’aplicació a la 
totalitat de camions en tant que formen part amb seguretat de la mobilitat 
obligada i a la major part dels turismes, emprats també per als desplaçaments 
obligats. Atès que no tots els turismes es fan servir per a desplaçaments de 
mobilitat obligada, la seva inclusió en l’estimació es considera que compensa el 
possible biaix degut a la no inclusió de la totalitat de la mobilitat no obligada 
que es pugui donar al municipi. La mateixa situació es dóna amb els 
ciclomotors i les motocicletes. Vist això, els factors de consum mitjà ponderat 
per quilòmetre segons vehicle són: 
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Vehicle Litres benzina/km Litres gas-oil/km 

Turismes 9,4 8,1 

Camions i tractors --- 14,6 

Ciclomotors 4,7 --- 

Motocicletes 6,6 --- 

Taula 3.9.3.  Consums mitjans ponderats de combustible per vehicle i quilòmetre 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ICAEN. 

 
D’aquesta manera, és possible aconseguir un consum mitjà corresponent per a 
la totalitat dels vehicles del municipi en funció del percentatge de cada tipus 
existent. La xifra que s’obté és de 7,84 litres per als de benzina i de 10,66 per 
als de gasoil. Multiplicant aquestes quantitats pels 3600 km/dia de mitjana i per 
a un any, la quantitat total, en tep, atribuïbles al municipi anualment és de 
576,7. 
 
Gasoil per a calefacció. 
 
A nivell de gasoil de calefacció, no existeixen dades de consum detallades ni 
acurades, ja que no existeix una única entitat subministradora al municipi. Des 
del mateix Ajuntament es constata que existeixen molts petits proveïdors que 
atenen la demanda dels vilatans en funció de la variabilitat del preu, les 
despeses de transport, etc. No hi ha, per tant, una única font subministradora 
que permeti conèixer el consum al municipi de forma acurada. 
 
Per tant, s’ha realitzat una estimació de consum que agafa com a referència el 
consum mitjà per càpita a la província de Girona d’aquest combustible per a 
l’any 2004. Concretament 0,17 Tn/hab/any. D’aquesta manera, i tenint en 
compte la població censada actualment al municipi, s’obté una xifra de 44,5 
Tn/any. S’ha pres la xifra de la província perquè no existeixen dades més 
detallades a nivell comarcal.  
 
Com que l’activitat industrial i de serveis al municipi és baixa, s’ha considerat 
que la pràctica totalitat del consum es dirigeix al sector domèstic principalment, 
però també al sector primari en forma de calefacció per a les explotacions. 
Aquest consum, en tep, és de 46,7, dels quals s’ha estimat que el 90% va 
destinat al sector domèstic i la resta al primari. És a dir, 45,8 i 0,9 tep 
respectivament. 
 
Fueloil. 
 
Tampoc es disposa de dades corresponents al consum de fueloil al municipi. 
En aquest sentit, des del mateix Ajuntament es constata que hi ha molt poques 
activitats o llars que en facin servir, motiu pel qual no serà tingut en 
consideració al present apartat. 
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3.9.3.5.- Consum total al municipi 

 
A la taula següent es detalla el consum energètic anual al municipi per a cada 
font energètica. 
 

Consum energètic de Vilamacolum per tipus (en tep l’any 2004) 

Tipus Energia Electricitat* Gas 
Canalitzat GLP 

Comb. 
Líquids Total 

Valor absolut 
(tep)  99,83   0   26,3  623,4 749,53 

Percentatge  13,3   0%   3,5  83,2  100%  

Taula 3.9.4: Consum energètic a Vilamacolum l’any 2004 per font energètica 
Font: Elaboració pròpia 
* S’ha pres la dada corresponent a 2003 en tant que no es disposa encara de la de 2004. Atesa la poca 
variabilitat interanual detallada anualment, es considera com a dada vàlida per a 2004. 

 
 
La següent figura mostra visualment aquesta distribució. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.9.1: Distribució del consum energètic global al municipi de Vilamacolum segons font  
d’energia 
Font:  Elaboració pròpia. 

 
Clarament es veu com els combustibles líquids per als vehicles són la principal 
font energètica consumida al municipi, a molta distància de la resta. 
 
La distribució energètica detallada per sectors es mostra tot seguit. Atesa 
l’escassa presència del sector serveis al municipi, així com la seva proximitat al 
perfil de consum del sector domèstic, ha estat assimilat dins d’aquest darrer. 
 

Consum energètic al municipi l'any 2004 (per 
fonts)

13% 0%

4%

83%

Electricitat Gas canalitzat GLP Comb. Líquids
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Us energètic Domèstic Transport Construcció Indústria Sect. 
Primari 

Total 

Valor absolut 
(tep) 

152,95 576,7 0,23 14,74 4,91 749,53 

Percentatge 20,41 76,94 0,03 1,97 0,66 100,00 

Mitjana de tep/hab/any al municipi: 2,4 

Taula 3.9.5: Distribució energètica del municipi de Vilamacolum per sectors. 
Font: Elaboració pròpia. 

 
 
De forma gràfica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.9.2: Distribució del consum energètic global al municipi de Vilamacolum per sectors  
Font:  Elaboració pròpia. 

 
Tal i com s’observa, el màxim consum energètic local és atribuïble al sector del 
transport, en especial els combustibles líquids (576,7 tep/any) i, en molt menor 
grau del consum domèstic, amb 153 tep/any. Per tant, i de forma global, el 
sector del transport consumeix un 77% del total al municipi. 
 
Cal esmentar que el consum energètic industrial i del sector primari al municipi 
és molt poc significatiu, amb uns valors de 14,7 i 4,9 tep/any respectivament, 
fet que denota la baixa activitat del sector secundari. Sens dubte, aquestes 

Consum energètic al municipi l'any 2004 per 
sectors
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dades mostren l’espectacular consum associat a l’ús de combustibles fòssils en 
vehicles. 
 
Per poder valorar aquestes dades, s’ha de tenir en consideració el valor del 
consum energètic per càpita. Aquesta xifra permet comparar el consum estimat 
per a Vilamacolum amb el de la mitjana catalana.  
 
Concretament, segons l’actual Pla de l’Energia en fase de revisió per part de la 
Generalitat de Catalunya, el consum mitjà és de 3,9 tep/hab/any, detallant que 
es vol assolir un escenari sostenibilista de consum cap a finals de segle al 
voltant de les 2 tep/hab/any. Amb la xifra estimada per a Vilamacolum, de 2,4 
tep/hab/any, es podria pensar que el municipi es troba molt per sota de la 
mitjana actual i molt a prop de l’objectiu a llarg termini establert pel Pla. 
 
S’ha de dir en aquest sentit que el valor obtingut per al municipi prové de les 
estimacions i les dades parcials de què es disposa. És evident que el patrons 
de conducta i de consum al municipi (ús del vehicle privat, nivell d’aïllament de 
les vivendes, etc.) són els mateixos que a la resta de Catalunya, motiu pel qual 
fan pensar que la xifra estimada no s’apropa a la realitat de forma acurada.  
 
D’aquí es després que si des del municipi es desitgés conèixer aquesta dada 
de forma acurada, hauria de recórrer als estudis d’eficiència energètica que 
porta a terme l’ICAEN mitjançant els seus serveis tècnics. 
 
 
3.9.4. Anàlisi de la gestió energètica municipal 
 
El consum energètic vinculat a les instal·lacions i serveis gestionats pel 
consistori es detalla tot seguit. Els edificis i serveis oferts són els ja detallats al 
punt 3.9.1.1.  
 
La font d’energia emprada en tots ells és l’electricitat. A més s’ha d’afegir el 
consum de gasoil associat a l’únic vehicle propietat del consistori, concretament 
una furgoneta. No es té constància de consum de cap altre font energètica.  
 
Els consums s’inclouen tot seguit de forma detallada per a aquestes dues fonts 
energètiques. 
 
Gasoil 

 
Segons el mateix Ajuntament el consum mitjà de gasoil per a la firgoneta és de 
30 litres mensuals. Això suposa un consum de 0,32 tep any. 
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Consum elèctric 

 
Es disposa de les dades de facturació dels edificis i serveis municipals des de 
novembre de 2002 fins a setembre de 2005. Aquest consum ja traduït a tep es 
detalla a la taula següent: 
 

Consum elèctric de les instal·lacions i serveis municipals (en tep 2002-2005) 

Any 2002* 2003 2004 2005* Total 

Ajuntament 0,07 0,35 0,41 0,34 1,173 

Enllumenat 1,63 6,93 6,61 4,15 19,327 

Motor Bombeig 0,76 4,89 4,21 3,16 13,016 

Centre social 0,03 0,27 0,41 0,31 1,019 

Escola 0,15 1,30 1,67 1,22 4,341 

Esglèsia 0,01 0,01 0,00 0,00 0,019 

TOTAL 2,65 13,74 13,32 9,17 38,89 

Taula 3.6.5: Consum energètic de les instal·lacions i serveis municipals des de novembre de 2002 fins a 
setembre de 2005. 
Font: Elaboració pròpia. 
* Només es disposa d’alguns mesos de facturació 
 
 
Aquestes xifres mostren que l’enllumenat públic i el pou de bombeig destinat a 
l’extracció de l’aigua potable són els serveis i instal·lacions que consumeixen 
més electricitat.  
 
S’ha de dir, tanmateix que el motor de bombeig, en el moment de redacció de 
la present memòria (octubre de 2005) ja no està en funcionament perquè 
l’Ajuntament l’ha deixat sense ús a causa de la substitució del punt de captació 
municipal. 
 
A molta distància, hi ha la resta d’instal·lacions, amb un consum molt menor. A 
la figura següent es mostra la distribució percentual d’aquest consum 
corresponent per a l’any 2004, que és l’últim del qual es disposa de dades 
completes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

Diputació de Girona 

PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DE VILAMACOLUM 
 

 217 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.9.3: Distribució del consum elèctric a les instal·lacions i serveis del municipi 
de Vilamacolum per a l’any 2004. 
Font:  Elaboració pròpia. 

 
S’ha de destacar també el consum 0 assenyalat per a l’església. Això és així a 
causa d’un acord signat entre l’Ajuntament i l’empresa subministradora segons 
el qual no es factura el consum d’aquest edifici. 
 
Amb aquestes dades, el consum total per als serveis i instal·lacions municipals 
l’any 2004 va ser de 13,64 tep, dels quals, més del 99,9% provenen del 
consum elèctric i la resta de gasoil. 
 
Quant al control del consum energètic per part del consistori, no es té 
constància que cap de les instal·lacions disposi d’equipaments ni protocols que 
permetis reduir o optimitzar els consums. Igualment, tampoc existeixen 
mecanismes de control de consum específic a l’enllumenat públic. L’únic 
mecanisme existent és el que es realitza de forma automàtica segons rellotges 
temporitzadors. 
 
No s’ha realitzat cap auditoria energètica als edificis públics, així com tampoc 
es té constància de cap política aprovada de millora de l’eficiència energia. 
Addicionalment, tampoc existeix un servei d’informació i sensibilització a la 
població en general quant a la implantació d'energies renovables al municipi. 
Finalment, no hi ha una política que garanteixi la implantació d’alternatives de 
minimització d’estalvi energètic. 
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3.9.5. Energies renovables 
 
Per al càlcul de les energies renovables dins del balanç d’energia es tindran en  
consideració les següents: 
 
1. Energia eòlica 
2. Energia Solar (fotovoltàica i tèrmica) 
3. Energia hidroelèctrica 
4. Biomassa (Fusta, Biogàs i Biocombustibles) 
 
Quant a energies no renovables, s’han pres en consideració 
 
1. Gasoil 
2. Benzines 
3. GLP (butà i propà) 
4. Gas canalitzat (propà) 
5. Elèctrica Tèrmica 
6. Elèctrica Nuclear 
 
A l’hora de quantificar l’energia renovable municipi, s’ha d’especificar que, en el 
cas de l’energia elèctrica, no es disposa de dades acurades sobre el seu  
origen, atès que no es pot discriminar el percentatge de tensió procedent de 
fonts renovables de forma exclusiva. 
 
També s’ha d’esmentar el cas de la biomassa en forma de fusta. Malgrat 
constatar-se que se’n consumeix a les llars de foc d’edificacions aïllades, no ha 
pogut ser quantificada, per la qual cosa no ha estat incorporada en el procés de 
càlcul energètic del municipi. 
 
Dit això, el perfil energètic al municipi de Vilamacolum segons criteris de 
sostenibilitat es presenta a la següent taula. 
 

Distribució d’energies renovables al municipi de Vilamacolum l’any 2004 

 Energia renovable Energia no renovable 

Quantitat (en tep)  0   749,53  

Percentatge (%)  0   100%  

Fonts energètiques Cap GLP, combustibles líquids i 
electricitat. 

Usos Tots els sectors i àmbits Tots els sectors i àmbits 

Taula 3.9.6: Distribució energètica al municipi de Vilamacolum l’any 2004. 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Per altra banda, el municipi de Vilamacolum no es troba inclòs a la planificació 
de parcs eòlics de Catalunya. En aquest mapa s’han grafiat les zones 
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compatibles i incompatibles per a la implantació de parcs eòlics. Tot seguit es 
presenta una figura on s’identifiquen aquestes àrees, que queden delimitades 
al mapa d’implantació ambiental de l’energia eòlica a Catalunya establert pel 
Decret 174/2002, de 11 de juny i a on es defineixen tres zones possibles: 
 
a) Zona incompatible (23% del territori Català. Color vermell), que inclou: 
 

a) Parcs Nacionals, Paratges Naturals d’Interès Nacional i Reserves 
Naturals Integrals. 
b) Espais PEIN que, tot i no ser de protecció especial, tenen una superfície 
inferior a les 1000 Ha.  
c) Zones d’Especial Protecció de les Aus (ZEPA) i zones vitals (radi 1 Km) 
d’ocells rapinyaires catalogats com amenaçats i inclosos a l'annex 1 de la 
Directiva Ocells. Pels ocells en perill d’extinció com ara el trencalòs, el radi 
serà de 5 km). 

 
A Vilamacoum no s’identifica cap superfície qualificada com a incompatible. 
 
b) Zona d’implantació condicionada a la Declaració d'Impacte Ambiental 
(16,6% del territori de Catalunya. Color groc), que inclou: 
 

a) Reserves naturals parcials.  
b) Espais PEIN que no són de protecció especial i de superfície superior a 
les 1000 Ha. 
c) Franja fronterera d’alguns grans espais naturals qualificats com a zona 
incompatible. 
c) Zona d’elevada densitat d’ocells rapinyaires (engloben les principals 
concentracions d’àrees vitals). 

 
A Vilamacoum no s’identifica cap superfície qualificada com a condicionada. 
 
c) Zona compatible prèvia autorització ambiental (60,4% del territori català. 
Color blanc). 
 
A Vilamacoum s’identifica la totalitat de la seva superfície qualificada com a 
compatible. 
 
Vegeu en aquest sentit la figura següent: 
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Figura 3.9.4: Mapa d’implantació ambiental de l’energia eòlica a Catalunya segons el Decret 174/2002, de 
11 de juny per a la zona de Vilamacolum. 
Font: Elaboració pròpia. 
 
D’aquestes dades es conclou que el municipi té un potencial tècnic 
d’aprofitament d’energia eòlica molt important. Per altra banda, quant a l’ús de 
l’energia solar, no es disposa d’una ordenança municipal que  la reguli o en 
fomenti el seu ús i difusió. 
 
 
3.9.6. Impactes generats pels diferents tipus d’energia, contaminació 

lumínica i electromagnètica 

 
Els impactes generats per l’ús de les diferents fonts energètiques incloses al 
present apartat es troben detallats als altres apartats de la present memòria 
que els tracten de forma més específica. Així, per a la contaminació lumínica  i 
les emissions de gasos en general vegeu l’apartat 3.6. Quant a la contaminació 
electromagnètica vegeu l’apartat 3.3 de riscos ambientals i tecnològics. 
 
 
3.9.7. Balanç d’energia 
 
Finalment el balanç d’energia a Vilamacolum l’any 2004 es mostra tot seguit. 
 
 

Terme municipal 
de Vilamacolum 
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Aclariments: 

- El sector de la construcció ha estat incorporat al de la industria ATESA la seva molt baixa 

incidencia al consum anual del muncipi. 

- El sector dels serveis, com ja s’ha dit, es troba englobat dins del sector domèstic a causa 

de la seva similitud d’ús i poca presencia com a entitat propia de sector al municipi. 

- Les dades han estat obtingudes mitjançant les xifres procedents de les entitats 

interesadse i mitjançant estimacions i altres aproximacions. Per aquest motiu aquestes 

xifres han de ser considerades amb precaució. 

INDÚSTRIA SEC. PRIM. DOMÈSTIC 
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4.- ASPECTES DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA. 
 

En aquest apartat de la memòria descriptiva es presenten els aspectes 
generals de l’activitat econòmica i productiva del municipi de Vilamacolum, tot 
analitzant l’estructura econòmica i social del poble. Durant el desenvolupament  
analític, es compara la situació de Vilamacolum amb la de la comarca de l’Alt 
Empordà i amb Catalunya. 
 
 
4.1. ESTRUCTURA ECONÓMICA GENERAL DEL MUNICIPI. 
 

Tal i com es detallarà més en endavant, l’estructura econòmica de Vilamacolum 
gira al voltant del sector primari, és a dir, l’explotació agrícola i ramadera.  A 
molta distància es troben els sectors secundari i terciari. 
 
Tanmateix, tot i aquesta predominància del sector primari, tal i com es veurà 
també tot seguit, la tendència històrica és cap a la diversificació. 
 
 
4.2. ÀREES D’INFLUÈNCIA I DEPENDÈNCIA EXTERIOR DEL MUNICIPI. 
 

El municipi de Vilamacolum s’emmarca dins de la xarxa viària de l’Alt Empordà, 
la qual està formada per un conjunt de carreteres comarcals i locals que 
conformen l’anell viari que encercla Figueres i que comunica amb la costa. Tot i 
que al municipi no hi passa cap autopista, cap carretera nacional ni actualment 
tampoc cap línia ferroviària, a la comarca sí que hi passen. L’eix viari principal  
més proper és la carretera C-31, que va de Girona a Palamós tot passant pel 
municipis com La Bisbal d’Empordà i Palafrugell, entre d’altres. 
 
La forma de conèixer les àrees d’influència i dependència exterior del municipi 
és estudiar els fluxos de mobilitat obligada. Aquesta informació ja ha estat 
analitzada a l’apartat 3.4 de la present memòria, corresponent al vector 
ambiental de la mobilitat. Allà es mostren els resultats amb més detall, motiu 
pel qual no tornaran a ser repetits aquí.  
 

De forma resumida, la quantitat de desplaçaments que la mobilitat obligada 
generats diàriament a Vilamacolum mostren els principals nuclis generadors de 
mobilitat de sortida del poble. Concretament són (segons les dades 
corresponents a l’IDESCAT de l’any 2001): 
 

Per motius de treball. 
• Cap a St. Pere Pescador: 12 desplaçaments diaris. 
• Cap a Figueres: 8 desplaçaments diaris. 
• Cap a Girona: 3 desplaçaments diaris. 
• Cap a Roses: 3 desplaçaments diaris. 
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N’hi ha d’altres desplaçaments cap a altres municipis, però són inferiors a 3 
diaris. 
 
Per motius d’estudi. 

• Cap a Girona: 4 desplaçaments diaris. 
• Cap a Figueres: 3 desplaçaments diaris. 
• Cap a Barcelona: 1 desplaçament diari 

 
Aquestes dades mostren que els municipis de St. Pere Pescador, Figueres, 
Figueres i Girona són els principals nuclis dels quals depèn Vilamacolum en 
línies generals. 

 

D’aquesta manera, Vilamacolum es configura com un municipi de caire 
residencial amb una part de població que treballa fora, i per tant, que passa 
moltes hores fora del seu municipi. Això es mostra a la següent taula: 
 

Desplaçaments residència-treball a Vilamacolum (2001) 

 TOTAL Homes Dones 
Col-

lectiu 
Privat Altres 

Desplaçaments dins 55 39 16 0 24 28 

Desplaçaments a fora 47 32 15 0 42 5 

Desplaçaments des de fora 14 10 4 0 14 0 

Total generats 102 71 31 0 69 33 

Total atrets 69 49 20 0 41 28 

Diferència atrets/generats -33 -22 -11 0 -28 -5 

Taula 4.1.1.: Desplaçaments residència-treball a Vilamacolum, per sexe, l’any 2001 (en nombre). 

Font: IDESCAT. 
 

A partir d’aquestes dades es desprèn que: 
 

1. Els desplaçaments a causa de la residència o bé pel treball en el municipi es 
fan en cotxe privat. Els transports públics no es fan servir. Majoritàriament són 
homes que marxen a treballar a fora del municipi, encara que hi ha un nombre 
també d’homes que venen a treballar al municipi des d’altres. Així doncs, hi té 
més pes el segment masculí. A nivell de balanç d’entrades i sortides, hi ha un 
nombre superior d’homes que van a treballar fora del municipi en comparació 
amb els que hi treballen en ell. 
 
2. El balanç final entre desplaçaments atrets i generats al municipi és clarament 
negatiu, ja que gairebé un terç (33) dels 102 desplaçaments diaris generats són 
de sortida en el còmput global. Vilamacolum, per tant, no és un pol atractor de 
desplaçaments, sinó que és dependent de l’exterior des d’un punt de vista de 
connexió social. 
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Quant a l’ocupació laboral per sectors, es detalla tot seguit. 
 

Localització de l’ocupació per branques d’activitat a Vilamacolum (2001) - I 

 
Agr. i 

Ram. 
Pesca 

Ind. 

Extractives 

Ind. 

Manufactur. 

Elect., 

gas i 

aigua 

Cosntruc-

ció 

Comerç i 

reparació 

Resideix i treballa a 
Vilamacolum 

28 0 0 7 0 2 3 

Resideix a 
Vilamacolum i treballa 

fora 
4 1 0 5 3 9 12 

Resideix fora a i 
treballa Vilamacolum 

3 0 0 4 0 1 2 

Total treballant en el 
municipi 

31 0 0 11 0 3 5 

Taula 4.1.2.: Localització de l’ocupació a Vilamacolum per branques d’activitat (2001). Població amb més 

de 16 anys. 

Font: IDESCAT. 
 

Localització de l’ocupació per branques d’activitat a Vilamacolum (2001) - II 

 Hostaleria 
Transp. I 

Comunic. 

Mediació 

financera 

Immob. i 

lloguers 

Admin. 

pública 
Educació 

Sanitat i 

serveis 

socials 

Resideix i treballa a 
Vilamacolum 

6 2 0 2 1 2 0 

Resideix a 
Vilamacolum i treballa 

fora 
1 0 0 4 0 3 2 

Resideix fora a i 
treballa Vilamacolum 

0 1 0 1 0 1 0 

Total treballant en el 
municipi 

6 3 0 3 1 3 0 

Taula 4.1.3.: Localització de l’ocupació a Vilamacolum per branques d’activitat (2001). Població amb més 

de 16 anys. 

Font: IDESCAT. 
 

Localització de l’ocupació per branques d’activitat a Vilamacolum (2001) - III 

 Altres serveis 
Personal 

domèstic 

Organismes 

extraterrit. 
Total 

Resideix i treballa a 
Vilamacolum 

0 2 0 55 

Resideix a Vilamacolum i 
treballa fora 

2 1 0 47 

Resideix fora a i treballa 
Vilamacolum 

1 0 0 14 

Total treballant en el municipi 1 2 0 69 

Taula 4.1.4.: Localització de l’ocupació a Vilamacolum per branques d’activitat (2001). Població amb més 

de 16 anys. 

Font: IDESCAT. 
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Vistes aquestes dades, se’n desprenen les següents conclusions: 
 
1. La major part de la població a Vilamacolum es dedica al sector 
agrícola/ramader i viu i treballa al poble. 
 
2. El sector del comerç és on es detecta una major nombre de desplaçaments a 
fora del municipi (concretament 12), quan només es registren 5 persones que 
hi treballin al municipi en aquest sector. Aquesta situació es fa extensiva també 
al sector de la construcció. 
 
3. El balanç global per sectors mostra, novament, la dependència de 
Vilamacolum respecte de municipis veïns, ja que la suma de persones que NO 
viuen i treballen a Vilamacolum supera a les que sí viuen i treballen al poble, 
concretament 61 a 55 respectivament. Tanmateix, el fet que la proporció estigui 
a prop del 50% mostra l’important grau d’autocontenció al municipi en aquest 
sentit. 
 
 
4.3.- MERCAT DE TREBALL I POBLACIÓ ACTIVA 
 

4.3.1.- Població activa i mercat de treball 
 

Les dades sobre el mercat de treball i la població activa s’expressen sempre en 
base a la població real del municipi, en aquest cas Vilamacolum. Normalment, 
a tot el territori català s’empren les dades del darrer padró (any 2001) a l’hora 
de calcular la taxa d’atur i la població activa.  
 
Així, si en un municipi es produeixen canvis importants en la seva població, 
aleshores les dades de població activa i atur esdevenen més o menys 
esbiaixades. Amb tot, com que tots els municipis estandarditzen els valors 
seguint els mateixos criteris, la informació resulta vàlida, sobretot a nivell 
qualitatiu. 
 

Així, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, a l’any 2001 la població total 
de Vilamacolum era de 263 habitants, mentre que actualment, segons el padró 
municipal proporcionat per l’Ajuntament de Vilamacolum (2005), la població ha 
augmentat fins a 308 habitants. Aquest fet distorsiona lleugerament les 
diferents dades que afecten al mercat de treball i a la població activa.  
 
S’entén per població activa, la qualitat d’una població, a part de les seves 
característiques biològiques, per les seves potencialitats productes en quantitat 
i qualitat. La gent adulta, entre 20 i 64 anys, és la potencialment activa, però 
només és considerat actiu el qui treballa o està disposat a fer-ho. 
 

Dit això, les dades de població activa més actualitzades disponibles per  a 
Vilamacolum corresponen al padró de 2001, que, com ja s’ha dit, seran les 
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emprades sempre que no s’especifiqui d’una altra manera. Així, segons l’Institut 
d’Estadística de Catalunya, a l’any 2001 la taxa d’activitat del municipi és de  
47,6%. 
 

La població activa és de 110 persones. D’elles, 76 són homes i 34 són dones. 
Així doncs, observem que la taxa d’activitat masculina i femenina són molt 
desiguals en favor del segment masculí, com és per altra banda la situació 
habitual a Catalunya, on la taxa masculina és marcadament superior a la 
femenina.   
 
La població no activa en el municipi és de 153 persones. Això és degut a que 
molta d’aquesta gent no activa són jubilats i estudiants, i en menys quantitat, 
incapacitats permanents, persones amb feines de la llar i altres. Per això, el 
municipi necessita mà d’obra de fora del poble per treballar. 
 
Un altre punt a destacar és que a Vilamacolum hi consta 1 persona que busca 
la primera ocupació sobre un total de població activa de 231 (per tant menys de 
l’0,1%). S’observa que no es tracta d’una xifra gaire significativa, fet que dóna a 
entendre que: 1) els habitants del municipi majoritàriament treballen, 2) o bé no 
tenen gaires dificultats en trobar una feina en el mateix poble o bé en els 
municipis més propers.  
 
A nivell comparatiu, a la comarca de l’Alt Empordà el mateix any es registrava 
un percentatge de persones que buscaven la seva primera ocupació de l’1,4%. 
 
 

4.3.2. Estructura sectorial dels llocs de treball 
 

L’estructura general del mercat de treball de Vilamacolum s’obté en base a la 
població ocupada resident i per sectors d’activitat: sector primari, secundari, 
construcció i terciari.  
 
A les figures que es presenten tot seguit, s’observa l’evolució entre els anys  
1996 i 2001 relativa als canvis que s’han produït en l’estructura sectorial dels 
llocs de treball al municipi de Vilamacolum. 
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Figura 4.1.1.: Població masculina ocupada per sectors a Vilamacolum (1996-2001). 
Font: IDESCAT i elaboració pròpia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1.2.: Població masculina ocupada per sectors a Vilamacolum (1996-2001). 
Font: IDESCAT i elaboració pròpia. 
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Les tendències que assenyalen aquestes figures apunten a que la població 
masculina es manté majoritàriament treballant al sector primari, si bé durant els 
darrers anys es percep un increment, substancial en el cas de la construcció, 
de l’ocupació en la resta de sectors. És en definitiva una tendència a la 
diversificació però sense que això suposi una disminució del sector agrícola. 
 
En canvi, el segment femení tendeix clarament cap al sector serveis. Durant el 
període de referència tots els sector constaten una baixada en la quantitat de 
persones que s’hi dediquen i que van directament a l’increment del sector 
serveis. Addicionalment, aquest és el sector majoritari de destinació del 
segment femení. 
 
Visualitzant les dades anteriors en forma de percentatge permet la seva 
valoració respecte del la realitat comarcal. 
 

Població ocupada a Vilamacolum i l’Alt Empordà per sectors (2001) 

Vilamacolum Alt Empordà 

Sector 
homes dones 

% 

homes 

% 

dones 
homes dones 

% 

homes 

% 

dones 

Agrari 28 5 39,4 16,1 2.125 498 8,3 2,9 

Indústria 13 2 18,3 6,5 3.723 1.878 14,5 11,0 

Construcció 10 1 14,1 3,2 5.970 446 23,3 2,6 

Serveis 20 23 28,2 78,2 13.839 14.216 53,9 83,4 

Total 71 31 100 100 25.657 17.038 100 100 

Taula 4.1.5.: Població ocupada a Vilamacolum i l’Alt Empordà per sectors. (2001).          

Font: IDESCAT. 

 
En primer lloc destaca el fet que l’ocupació en el sector agrícola és la principal 
diferència entre Vilamacolum en el context comarcal. Només un 11,2% de la 
població ocupada a l’Alt Empordà (masculina més femenina) es dedica a 
aquest sector, mentre que un 55,5% en total ho fa al municipi. 
 
Quant a la indústria, les proporcions estan més apropades, si bé el segment de 
dones que hi treballa a Vilamacolum és gairebé la meitat a la mitjana comarcal, 
mentre que el percentatge d’homes és pràcticament 4 punts superior. 
 
Novament a la construcció es perceben important diferències. Aquí el 
percentatge d’homes al municipi que treballa en aquest sector és més de 9 
punts per sota de la mitjana comarcal. En canvi, la xifra de dones és molt 
semblant, si bé lleugerament superior a Vilamacolum. 
 
Finalment, al sector serveis, la situació és l’oposada al cas anterior. Mentre que 
els homes a Vilamacolum només s’hi dediquen en un terç de la població activa, 
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a la comarca és més de la meitat, mentre que les xifres s’aproximen més en el 
segment femení. 
 
 
4.3.3.- Atur i nivells de protecció 
 
La següent figura mostra l’evolució de l’atur a Vilamacolum durant els darrers 
anys. En termes generals, l’evolució es pot considerar positiva, tant a 
Vilamacolum com a la comarca de l’Alt Empordà i de Catalunya. Així, al poble 
la taxa d’atur s’ha mantingut constant, però amb unes xifres molt baixes. 
Només es constata un pic l’any 2001 amb 4 persones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.3.: Evolució de l’atur a Vilamacolum per sexes. (1998-2004). 

Font: IDESCAT. 
 
Per sexes, no es pot identificar una major incidència de l’atur femení o masculí, 
ja que les xifres de persones aturades són tant baixes i es mouen en una franja 
tant estreta de variació que no permeten establir una tendència. Des d’aquesta 
perspectiva, l’atur femení i el masculí són iguals. 
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Atès que l’activitat turística al poble és tant baixa, i a diferència d’altres 
municipis, especialment costaners, de la comarca, l’evolució mensual de l’atur 
registrat a Vilamacolum no presenta moviments d’estacionalitat. Des de 
l’Ajuntament, es constata que l’atur en general, com a problemàtica estructural, 
és desconeguda al municipi. 
 

Finalment, no es disposa de dades a nivell municipal corresponents al grau de 
protecció d’atur registrat, ja que el tractament estadístic ve donat pel Ministerio 
de Trabajo i Asuntos Sociales, i aquest no inclou el seu desglossat per 
municipis. 
 
 
4.3.4.- Perfil de les persones aturades. 
 

Tal i com s’ha esmentat abans, no es pot parlar d’un perfil de les persones 
aturades quant al sexe, ja que les xifres registrades no  permeten extreure cap 
conclusió la respecte. De la mateixa manera, proporcionar perfil de persones 
aturades quan només se n’han registrat 3 no és una concreció analítica 
suficient en aquest sentit. 
 
Tanmateix, i només des d’un punt de vista estadístic, es pot fer constar que les 
persones aturades, segons el nivell acadèmic, es constat que només tenen 
estudis primaris i són majors de 25 anys de forma majoritària. 
 

 

4.4.- ANÀLISI PER SECTORS. EL SECTOR PRIMARI. 
 

El sector primari (agricultura, ramaderia i explotació dels boscos) és majoritari  i 
molt important a Vilamacolum, i més si es compara amb altres poblacions de 
les comarques gironines. Dels seus 5,6 km2, més del 90% corresponen a 
superfícies agrícoles i rius (ja siguin productives o improductives), així com 
disposa de més d’una vintena d’explotacions ramaderes. 
 

Actualment, per a la major part dels agricultors i ramaders del municipi, amb 
algunes excepcions, l’activitat agrícola representa la principal font d’ingressos 
de l’economia familiar.  
 
A diferència de la situació a la resta de la comarca, on l’agricultura està en clara 
regressió, a Vilamacolum encara hi ha un important presència de pagesos que 
s’hi dediquen en exclusiva i com a font principal d’ingressos (vegeu més 
amunt). 
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4.4.1.- Agricultura. 
 

L’agricultura es, sens dubte, l’activitat més important pel que fa a l’ocupació 
territorial del municipi. Tal i com es detalla a l’apartat 3.1 de la present 
memòria, durant els darrers anys ha hagut un lleuger increment en la quantitat 
de terreny agrícola a municipi, fet que ha anat en clar detriment de les 
explotacions forestals.  
 
Quant a la xifra d’explotacions existents al municipi, es constat una clara 
disminució amb el pas del temps. Així, l’any 1982 hi havia 47 explotacions, 
mentre que a l’any 1999 només n’hi havia 30. Actualment (any 2005), n’hi ha 
22. 
 
Per altra banda, hi hagut un increment dels tipus de terres segons la seva 
superfície (a on s’inclouen terres amb ramaderia, terres sense ramaderia, SAU i 
altres). Així, a l’any 1982, les 47 explotacions sumaven 553 ha, mentre que a 
l’any 1999 les 30 explotacions en sumaven 724 ha. 
 
També és interessant comprovar l’evolució en la parcel·lació, tal i com es 
detalla a les següents taules. 
 
 

Evolució de la parcel·lació a Vilamacolum (1982-1999) - I 

Total explotacions i terres Explotacions amb 1 parcel·la 

Any 
Explot. 

Superf. 

total 

Núm. 

Parcel·les 
Explot. Superf. total 

Núm. 

Parcel·les 

1999 30 724 487 1 1 1 

1989 36 555 338 2 13 2 

1982 47 553 492 2 2 2 

Taula 4.1.6.: Evolució de la parcel·lació a Vilamacolum. (1982-1999). 
Font: IDESCAT. 
 

Evolució de la parcel·lació a Vilamacolum (1982-1999) - II 

Explotacions amb 2 a 3 parcel·les Explotacions amb 4 a 5 parcel·les 

Any 
Explot. 

Superf. 

total 

Núm. 

Parcel·les 
Explot. Superf. total 

Núm. 

Parcel·les 

1999 2 5 4 3 10 13 

1989 3 15 8 6 45 28 

1982 6 11 14 3 18 13 

Taula 4.1.7.: Evolució de la parcel·lació a Vilamacolum. (1982-1999). 
Font: IDESCAT. 
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Evolució de la parcel·lació a Vilamacolum (1982-1999) - III 

Explotacions amb 6 a 14 parcel·les Explotacions amb 15 a 29 parcel·les 

Any 
Explot. 

Núm. 

Parcel·les 

Superf. 

total 
Explot. 

Núm. 

Parcel·les 
Superf. total 

1999 14 232 157 6 134 107 

1989 25 291 253 10 228 176 

1982 25 291 253 10 203 177 

Taula 4.1.8.: Evolució de la parcel·lació a Vilamacolum. (1982-1999). 
Font: IDESCAT. 
 

Evolució de la parcel·lació a Vilamacolum 

(1982-1999) - IV 

Explotacions amb 30 i més parcel·les 

Any 
Explot. 

Núm. 

Parcel·les 

Superf. 

total 

1999 4 342 205 

1989 0 0 0 

1982 1 28 33 

Taula 4.1.9.: Evolució de la parcel·lació a Vilamacolum. (1982-1999). 
Font: IDESCAT. 
 

Vistes aquestes dades, les conclusions que se n’extreuen són: 
 

1. Les explotacions amb 1 parcel·la s’ha mantingut pràcticament constant. 
De 2 explotacions l’any 1982 es va passar a 1 l’any 1999. 

2. Les explotacions amb 2 a 3 parcel·les han disminuït de forma 
significativa. De 6 explotacions l’any 1982 es va passar a 2 l’any 1999. 

3. Les explotacions amb 4 a 5 parcel·les no s’han modificat, si bé van 
experimentar un creixement entre 1982 a 1989, tot i que després van 
tornar l’any 1999 als nivells inicials. 

4. Les explotacions amb 6 a 14 parcel·les s’han reduït. De 25 explotacions 
l’any 1982 es va passar a 14 l’any 1999. 

5. Les explotacions amb 15 a 29 parcel·les s’han reduït. De 10 explotacions 
l’any 1982 es va passar a 6 l’any 1999. 

6. Les explotacions amb 30 o més parcel·les han augmentat. D’1 explotació 
l’any 1982 es va passar a 4 l’any 1999. 

 
En general, les dades apunten a un procés de concentració de parcel·les en 
unes poques explotacions en detriment d’aquelles amb menys parcel·les. 
 

Quant a l’evolució en la distribució del règim de tinença, les dades es mostren tot 

seguit: 
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Evolució del règim de tinença a Vilamacolum (1982-1999) 

Propietat Arrendament Parceria 
Any 

Explot. ha Explot. ha Explot. ha 

1999 25 162 22 477 3 41 

1989 34 253 24 224 10 67 

1982 44 246 35 213 13 91 

Taula 4.1.10.: Evolució del règim de tinença a Vilamacolum. (1982-1999). 
Font: IDESCAT. 
 

Com es pot veure, la major part de la SAU disponible està subjecta a 
arrendament, mentre que la propietat és menys d’una quarta part. És 
interessant veure com la situació s’ha invertit des de 1982, en què la propietat 
era majoritària. Això mostra que l’arrendament ha superat amb escreix a la 
propietat quant a règim de tinença. De fet, ha passat de 213 ha l’any 1982 fins 
a 477 l’any 1999, és a dir, que s’ha duplicat. En canvi, la propietat ha passat de 
246 ha l’any 1982 fins a només 162 l’any 1999. 
 

No hi ha  cap explotació que estigui a mans d’una entitat pública ni d’una 
cooperativa de producció, així com tampoc cap societat agrària. Sí que es 
troben tres explotacions amb altres condicions agrícoles. Tanmateix cal tenir 
reserves, ja que tant a nivell municipal com a nivell comarcal una de les 
característiques més representatives de l’estructura agrària és la tinença, igual 
que a bona part de la Catalunya Vella. Això indica que, a part d’haver-hi un 
propietari, és força habitual que hi hagi arrendataris, masovers, i fins i tot, 
encara que poc, parcers. 
 

En definitiva, tant a nivell municipal com a nivell comarcal es pot identificar un 
procés de professionalització en el sector agrari, que passa a ser considerat 
com a activitat principal en lloc de secundària, tot i que disminuint quant a 
efectius humans disponibles a nivell comarcal. 
 

 

4.4.2.- Ramaderia. 
 

A Vilamacolum, el nombre de caps de bestiar es mostra creixent amb el temps 
per a determinades espècies. Les dades es mostren de forma detallada a la 
taula següent. 
 
Destaca, tal i com ja s’ha esmentat també a l’apartat anterior, la disminució 
progressiva de la quantitat d’explotacions dedicades al bestiar, de forma 
paral·lela a les explotacions agràries. 
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Explotacions i caps de bestiar a Vilamacolum (1982-1999) 

Nombre de caps per espècies Any 1982 Any 1989 Any 1999 

Bovins. Explotacions 16 10 7 

Bovins CAPS 609 1.349 2.245 

Ovins. Explotacions 4 4 2 

Ovins CAPS 568 1.035 1.031 

Cabrum. Explotacions 0 1 1 

Cabrum CAPS 0 11 16 

Porcins. Explotacions 38 16 7 

Porcins CAPS 3.785 2.857 5.335 

Aviram. Explotacions 19 6 2 

Aviram CAPS 268 4.113 16.632 

Conilles mares. Explotacions 9 1 0 

Conilles mares CAPS 70 3 0 

Equins. Explotacions 1 0 0 

Equins CAPS 1 0 0 
Taula 4.1.11.: Evolució del número d’explotacions i de caps de bestiar per espècies a Vilamacolum. 
(1982-1999).  
Font: IDESCAT. 
 
Observant aquestes xifres, es desprèn que: 
 
1. Tret del cabrum, totes les espècies han vist disminuir la quantitat 
d’explotacions durant el període referència. 
 
2. Tret de les conilles mare i dels equins, espècies amb escassa o nul·la 
rellevància al municipi, totes les altres han experimentat un augment en el 
nombre de caps. 
 
3. Els creixements més significatius s’han experimentat per part de l’aviram, 
amb un 6200% durant el període de referència, i els bovins, amb un 368% 
 
D’aquí es desprèn que s’ha donat un procés clar de concentració de la 
producció en les explotacions, fent-les cada cop més intensives. 
 
Finalment, s’ha de dir que el nombre de caps de bestiar existents a 
Vilamacolum no és massa important. Si es comparen les xifres del municipi 
amb les del conjunt de la comarca el percentatge d’exemplars de bestiar no 
supera el 4% del total de l’Alt Empordà. 
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4.4.3.- L’explotació dels boscos 
 
A Vilamacolum actualment no hi ha explotació de boscos, atesa l’escassa 
presència de superfície boscosa dins del terme municipal (inferior al 3% del 
total). Des del DARP, es constata que no existeix cap pla tècnic ni cap pla 
simplificat de gestió i millora forestal. Addicionalment, des de l’Ajuntament es 
constata que les poques àrees forestal existents són de propietat privada, però 
que d’elles no se n’extreu cap explotació econòmica ara per ara. 
 
 
4.5.- ANÀLISI PER SECTORS. EL SECTOR SECUNDARI. 
 

El treball relatiu a l’anàlisi del sector secundari o productiu de Vilamacolum s’ha 
fet en base a les diverses dades disponibles de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya, així com també a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
Cal advertir que sovint es trobarà les dades en valors absoluts i no amb 
percentatges. Això és degut que Vilamacolum té d’una població amb pocs 
habitants quant a xifres absolutes, fet que comporta oscil·lacions significatives 
en aquests percentatges, fent-los, per tant, poc representatius. Per aquest 
motiu s’ha optat sovint per no utilitzar-los amb la finalitat de realitzar una millor 
anàlisi. 
 
La indústria constitueix el tercer sector econòmic més important en relació als 
llocs de treball existents a Vilamacolum.  
 
Prenent les dades detallades a les taules 4.1.2 a 4.1.4, els llocs de treball que 
ofereix Vilamacolum dins el sector industrial, tant a la població resident com 
forana, són 11, fet que suposa un 15,9% del llocs de feina registrats al municipi. 
Per davant d’ell hi ha el sector serveis amb un 34,8% i l’agricultura amb un 
44,9%. Per sota només hi ha la construcció amb un 4,3%. 
 
Aquests mateixos percentatges per a la comarca de l’Alt Empordà són 13,4% 
per a la indústria, 66,7% en el serveis, 13,5% en la construcció i 6,4% en 
l’agricultura. Així, es veu com l’agricultura és molt més significativa a 
Vilamacolum, fet ja constatat anteriorment. Tanmateix, percentualment la 
indústria ocupa un segment de població molt similar. 
 
 
4.5.1.- Nombre i tipus d’indústries per sectors d’activitat. 
 

A Vilamacolum només hi ha 2 indústries, motiu pel qual no es pot parlar de 
sectors d’activitat, ja quan una xifra tant baixa no permet realitzar aquesta 
distinció. Una d’elles es dedica a la fabricació de pinso per animals i l’altra a la 
fabricació de mobles amb alumini. Des d’aquesta perspectiva, es podria dir que 
els dos sectors industrials existents al municipi són els de productes alimentaris 
per a animals i el de fabricació de mobiliari. 
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Totes dues es troben al nucli urbà del municipi i la més important quant a 
instal·lacions disponibles és la de fabricació de pinso, CEVIL, SA. 
 
 
4.5.2.- Ubicació i característiques de les zones industrials 

 
A Vilamacolum ni hi ha actualment cap zona amb les característiques i 
instal·lacions escaients que permetin qualificar-la coma zona industrial. No hi 
ha, per tant, cap polígon industrial. Tanmateix, el planejament urbanístic 
existent (POUM) contempla l’existència de sòl industrial destinat precisament a 
aquest ús. 
 
A l’apartat 3.1 de la present memòria es descriuen de forma més detallada les 
característiques d’aquest sòl, que encara a data d’avui (novembre de 2005) 
s’ha de desenvolupar urbanísticament, motiu pel qual no es tornarà a repetir 
aquí. 
 
Només a nivell informatiu, s’ha de fer esment que la superfície destinada a sòl 
industrial inclou l’actual ubicació de CEVIL, SA, juntament amb les terrenys 
ubicats als seus voltants. Això permetrà en el futur concentrar qualsevol altra 
indústria que desitgi instal·lar-se al municipi en una mateixa zona. Un cop 
desenvolupat urbanísticament, haurà esdevingut un veritable polígon industrial 
al municipi. 
 
 
4.5.3.- Classificació de les activitats econòmiques amb incidència 

ambiental  
 

A Catalunya, la normativa que regula les activitats econòmiques amb incidència 
ambiental és la Llei 3/1998, de 28 de febrer, de la Intervenció Integral de 
l’Administració Ambiental. L'objecte d'aquesta Llei és establir el sistema 
d'intervenció administrativa de les activitats susceptibles d'afectar el medi 
ambient, la seguretat i la salut de les persones. Al seu preàmbul es detalla 
l’objectiu d’aquesta Llei. 
 

“La protecció, la conservació i la millora del medi ambient han esdevingut els 
darrers anys uns dels objectius cabdals de les polítiques dels poders públics, 
per tal de garantir la qualitat de vida i el desenvolupament sostenible, d'acord 
amb el Tractat de la Unió Europea i el text de la Constitució.  El tractament 
integrat i preventiu de la contaminació per a evitar-ne la transferència d'una part 
del medi a una altra és, d'altra banda, la solució que més s'adequa als nous 
requeriments de la Unió Europea.  
 
Aquesta Llei dóna resposta al seguit de mancances i requeriments de l’antiga 
normativa amb dos grans objectius, com són la substitució del sistema 
d'intervenció administrativa de caràcter ambiental i l'assoliment d'un alt grau de 
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protecció del medi ambient en conjunt. D'acord amb això, en primer lloc, es 
modifica el tractament uniformista actual de les activitats, tot classificant-les en 
tres grups en funció de la incidència ambiental que puguin tenir, segons sigui 
elevada, moderada o baixa, de tal manera que la intervenció administrativa 
també varia i és més o menys intensa o pot arribar a no haver-n'hi en les 
activitats d'incidència ambiental baixa. Al mateix temps, s'integren les 
autoritzacions i els sistemes de control mediambientals sectorials com a mitjà 
per a dur a terme un enfocament integrat en el procediment de valoració dels 
diferents tipus d'emissions a l'aigua, a l'aire i al sòl, evitant que es produeixi una 
transferència de contaminació d'un medi a un altre.  
 
Aquesta Llei estableix un sistema d'intervenció administrativa atenent els 
principis i els criteris generals següents: integració de l'acció pública de 
prevenció i control de la contaminació, tenint en compte el medi ambient en 
conjunt; descentralització; coordinació entre les administracions públiques 
competents; simplificació dels procediments; modernització de les eines de 
gestió, i participació ciutadana.  
 
Aquesta Llei també especifica el repartiment de funcions entre les 
administracions, evitant la superposició d'actuacions. Així, en el grup d'activitats 
d'incidència ambiental elevada, correspon a l'òrgan ambiental competent de 
l'Administració de la Generalitat resoldre sobre l'autorització ambiental 
corresponent, però en el procediment es garanteix prou tant la intervenció de 
l'ajuntament en què es projecti emplaçar l'activitat com la d'altres 
administracions o organismes que s'hagin de pronunciar en aspectes de la 
seva competència. En el grup d'activitats d'incidència ambiental moderada és 
l'ajuntament qui resol sobre la llicència ambiental, amb l'informe previ de la 
Generalitat o del corresponent consell comarcal, en determinats supòsits.”  
 

La classificació que fa la Llei entre activitats d’incidència ambiental elevada, 
moderada o baixa permet conèixer el nivell d’incidència a Vilamacolum. Segons 
l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Girona.  
 
A Vilamacolum no hi ha cap activitat amb incidència ambiental elevada, sinó 
només activitats d’incidència moderada, com és el cas de la totalitat de les 
explotacions ramaderes existents i de CEVIL, SA. 
 
 
4.5.4.- Incidència i riscos associats a les indústries 
 

Els riscos ambientals associats a la indústria es detallen a l’apartat 3.3 de la 
present memòria. Tal i com es descriu allà, Vilamacolum no presenta cap risc 
relacionat amb instal·lacions industrials associades a accidents greus (o 
normativa SEVESO), ja que no hi ha constància d’establiments industrials 
d’aquest tipus. 
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4.6.- ANÀLISI PER SECTORS. EL SECTOR TERCIARI. 
 

4.6.1.- Caracterització del sector serveis. 
 

L’activitat terciària ha guanyat terreny de forma significativa durant les darreres 
dues dècades al municipi, però molt especialment a l’Alt Empordà en general. 
De fet, ha esdevingut una de les comarques de Catalunya a on el pes de les 
activitats terciàries ha esdevingut com a prioritari. Activitats com ara el comerç 
i, sobretot, el turisme han fet que el sector terciari sigui el que tingui major pes 
econòmic a nivell comarcal. Tal i com es mostra a les taules 4.1.2 a 4.1.4, a 
Vilamacolum l’any 2001 el 34,8% dels ocupats efectius es dediquen a activitats 
del sector serveis, mentre que a Catalunya, aquesta proporció era del 59,7%. A 
nivell comarcal és, com ja s’ha dit, superior a la mitjana de Catalunya, amb un 
66,7%. Això situa el sector terciari com a segon en importància a Vilamacolum. 
 
Quant a la composició sectorial, els principals elements són els de l’hostaleria i  
del comerç i reparacions, amb un 45,8% conjuntament dels ocupats efectius en 
el sector terciari, mentre que a la comarca suposen un 31,4%. Els segueixen 
transport i educació amb un 12,5% cadascun d’ells respectivament. En 
comparació, el sector de l’hostaleria i del comerç representen un 27,6% i un 
14,3% del total d’ocupats a Catalunya respectivament. Per altra banda, aquests 
percentatges són del 8,4% i del 4,4% a nivell català per al transport i l’educació 
respectivament. Dit això, s’ha de tornar a fer esment que s’està treballant amb 
xifres de població molt baixes, de 3 a 11 persones, motiu pel qual aquests 
percentatges no són necessàriament indicadors acurats de tendències 
econòmiques o socials. Finalment, tot seguit es mostra l’evolució en la quantitat 
d’empreses de servei segons la seva activitat al municipi. 
 

Evolució en el nombre d’empreses de serveis (no al detall) per diferents d’activitats a 

Vilamacolum. Període 1994-2002. 

ANY 
Comerç 

engròs 

Hosta-

leria 

Transp. I 

comunic. 

Mediació 

financera 

Serveis 

empresa 

Serveis 

personals 

Immob. i 

altres 
Total 

2002 2 1 3 1 0 2 0 9 

2001 2 0 3 1 0 2 0 8 

2000 2 0 2 0 0 1 0 5 

1999 2 1 1 0 0 2 0 6 

1998 1 0 1 0 0 2 0 4 

1997 1 0 1 0 0 2 0 4 

1996 1 0 1 0 0 2 0 4 

1995 1 0 1 0 0 1 0 3 

1994 1 0 1 0 0 1 0 3 

Taula 4.1.12.: Evolució en el nombre d’empreses de serveis (no al detall) per diferents d’activitats a 
Vilamacolum. Període 1994-2000. 
Font: IDESCAT. 
 



      
 

Diputació de Girona 

PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DE VILAMACOLUM 
 

 239 

Tal i com es pot veure, hi ha un increment lleuger però sostingut en el nombre 
d’empreses de serveis establertes al municipi. En el moment de redacció de la 
present memòria la xifra ja ascendeix fins a 12. Això suposa un increment del 
400% per al període 1995-2005. 
 

Destaca en aquest sentit la inexistència de cap empresa dedicada a la 
mediació financera ni al mercat immobiliari. Aquestes dues activitats es troben 
molt lligades entre sí. El fet que no existeixi, com ja s’ha dit anteriorment, un 
mercat immobiliari significatiu a Vilamacolum explica aquesta mancança. 
 
 
4.6.2.- Anàlisi de l’oferta comercial a Vilamacolum. 
 

El sector comerç és un dels primers en importància dins del conjunt dels 
serveis a la comarca de l’Alt Empordà. La participació del sector respecte al 
total de Catalunya era, en termes de població ocupada, del 2,6%. Aquest sector 
és força heterogeni, format per diferents tipus d’activitats amb les seves pròpies 
característiques. 
 

Una de les fonts bàsiques per a caracteritzar l’activitat comercial de la comarca 
és el tractament de les dades sobre llicències fiscals comercials corresponents 
a l’any 1998. És a dir, es compta el nombre de llicències d’activitats encara que 
un mateix establiment en pugui tenir més d’una. El nombre de llicències fiscals 
comercials a la comarca aquell l’any era, en termes absoluts, de 7.511 i a 
Catalunya era de 603.381. Per tant, les llicències de la comarca representaven 
el 1,2% del total.  
 

Actualment a Vilamacolum l’oferta comercial és molt reduïda, ja que es limita a 
un bar i una botiga de productes alimentaris i adrogueria. Tots dos establiments 
porten molts anys funcionant al municipi i es troben a dins del nucli urbà. 
Aquesta informació prové del mateix Ajuntament, ja que des de l’IDESCAT 
actualment no en consta cap present al poble actualment. 
 
Aquesta oferta tant limitada a nivell comercial determina els hàbits de consum 
de la població, tal i com es mostra tot seguit. 
 
 
4.6.3.- Anàlisi de la intensitat comercial i els hàbits de consum de la 
població. 
 

En general, els hàbits de consum de la població de Vilamacolum són similars 
als del conjunt de Catalunya, és a dir, amb un grau elevat de productes per 
càpita. Això és aplicable a qualsevol societat industrialitzada actual.  
 
L’important dèficit de comerços que hi ha al poble genera un flux de 
desplaçaments cap a St. Pere Pescador o Figueres, a on sí és possible trobar 
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tots aquells productes de què no es disposa a  Vilamacolum. En aquest sentit, 
des de l’Ajuntament es constata que els hàbits de consum venen condicionats 
per la franja d’edat. Així, la gent gran és qui en major proporció sol desplaçar-
se a St. Pere Pescador, especialment els dijous al matí quan allà hi ha mercat. 
En canvi, la gent més jove sol desplaçar-se a Figueres durant tota la setmana 
indistintament per accedir als supermercats i altres botigues presents a la 
ciutat. 
 

Addicionalment, a Vilamacolum no es fa cap mercat setmanal. Paral·lelament, 
tampoc hi ha cap associació comercial al municipi ni es realitzen activitats de 
promoció a nivell comercial. 
 
 
4.6.4.- Anàlisi i característiques del sector serveis. 
 

Com a síntesi de tota la informació detallada fins ara relativa al sector serveis a 
Vilamacolum, es pot concloure que: 
 
1. El sector terciari és el segon en importància econòmica a Vilamacolum. 
 
2. Dins del sector terciari, la principal contribució al sector ve donada pel 
comerç i la hostaleria. 
 
3. La quantitat d’empreses d’aquest sector presents al municipi és baixa, de 
només 12. 
 
4.  La presència de comerços al detall a Vilamacolum és mínima, limitada a una 
activitat exclusivament, fet que suposa la necessitat de desplaçar-se a Figures 
o St. Pere Pescador per part dels vilatans. 
 
 
4.6.5.- Anàlisi de l’oferta turística, turisme rural, d’espais naturals i 

esportius 
 

El turisme no és una activitat que es pugui relacionar amb una única branca de 
l’economia, sinó que hi ha un ampli nombre de sectors que s’hi poden incloure. 
De fet,  bona part de l’activitat industrial i comercial de la comarca de l’Alt 
Empordà està determinada per l’evolució de les demandes dels turistes. No hi 
ha dubte que el sector que tradicionalment més s’hi ha relacionat és el de 
restaurants i hostaleria. 
 
Quant a l’evolució del sector, es pot dir que el descobriment turístic del litoral de 
l’Alt Empordà es va iniciar durant la dècada dels anys trenta del segle passat. 
Aquell tipus de turisme era bàsicament d’interior i els visitants estrangers eren 
molt escassos. Durant els anys cinquanta i seixanta es va crear molta riquesa a 
la comarca, però a mitjans de la dècada dels setanta, amb motiu de la crisi 
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energètica, la situació va empitjorar de manera significativa i només va 
començar a millorar a partir de la segona meitat dels anys vuitanta amb el canvi 
de tendència del cicle econòmic i de la recepció d’un nou tipus de turisme: el 
d’origen català. De fet, durant els darrers anys la importància de les segones 
residències en l’activitat turística de la comarca ha anat augmentant de manera 
remarcable i insostenible.  
 
Actualment, el nombre d’hotels, càmpings i apartaments a la costa 
empordanesa és molt important, i la dimensió de l’oferta turística de la comarca 
augmenta considerablement si s’hi inclouen els establiments secundaris: bars, 
restaurants, instal·lacions nàutiques, camps de golf, etc. Com és habitual, la 
major part d’aquests establiments turístics es localitza als principals municipis 
costaners de la comarca. Així doncs, trobem que als municipis més interiors de 
la comarca, l’oferta turística és certament menor. 
 
Pel que fa a Vilamacolum, no ha tingut mai una tradició turística, com és el cas 
d’altres municipis costaners de l’Alt Empordà. Això és degut a la seva situació 
geogràfica i a la proximitat d’altres municipis més grans que ofereixen unes 
ofertes turístiques més diversificades. Des d’aquesta perspectiva, Vilamacolum 
no ha experimentat mai l’arribada en massa de turistes. Així mateix, s’ha de fer 
esment dels turistes o visitants ocasionals, que hi romanen només durant uns 
pocs dies l’any o en curts períodes vocacionals. Aquest fet estarà més marcat 
en altres municipis com Figueres. En canvi, a Vilamacolum aquest tipus de 
turisme té un pes molt escàs. 
 
 
4.6.5.1.- Instal·lacions de serveis turístics. 
 

Vilamacolum no disposa de cap oficina d’informació turística. De fet, es pot dir 
que ara per ara Vilamacolum no disposa de cap infrastructura destinada a 
l’explotació turística dins del municipi. 
 
Aquesta situació es fa extensiva fins i tot des dels serveis tècnics del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà. Amb consulta realitzada per a la confecció del 
present PALS, es va constatar que encara s’han de dissenyar projectes 
d’explotació turística a l’àrea sud-oriental de la comarca, que inclou 
Vilamacolum. Es considera que en el termini de cinc anys es disposarà des del 
Consell Comarcal dels projectes i els recursos econòmics suficients com per 
desenvolupar l’explotació turística. 
 
Finalment, actualment l’Ajuntament té en ment desenvolupar un carril-bici al 
municipi per mirar d’aprofitar l’atracció de la proximitat del Parc dels Aiguamolls 
de l’Empordà. Tanmateix, aquest projecte no és més que una declaració 
d’intencions que encara no té cap tipus de plasmació concreta. 
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4.6.5.2.- Allotjament turístic. 
 
En línia amb el que s’ha afirmat al punt anterior, actualment a Vilamacolum no 
es disposa de cap instal·lació destinada a allotjament turístic, tret d’una casa de 
turisme rural. No hi ha cap plaça d’hotel ni de càmping, així com tampoc hi ha 
constància que n’hi hagi en un futur a curt termini. 
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5.- ASPECTES DE SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 

5.1.- POBLACIÓ 
 

5.1.1.- Evolució i estructura de la població 
 

El municipi de Vilamacolum, segons les últimes dades del padró municipal del 
mes de juny de 2005, té una població efectiva de 308 habitants. La distribució 
per sexes és de 150 dones i 158 homes. La tendència de creixement 
poblacional és creixent, igual que el que ha anat succeint amb la comarca de 
l’Alt Empordà i Catalunya. A la següent figura es representa l’evolució 
poblacional al municipi durant els darrers anys. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.1.1.: Evolució de la població a Vilamacolum durant els darrers anys (1998 – juny de 2005) 
Font: IDESCAT 
 

Tal i com es desprèn de les dades, l’índex de creixement per al període 
esmentat ha estat del 28%. Aquest índex és clarament menor si es compara 
amb del de la comarca de l’Alt Empordà per al mateix període, un 11%, i 
encara més amb el tot Catalunya, un 7%. 
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L’estructura de la població segons grans grups (de 0-14 anys, de 15 a 64 anys i 
més de 65 anys) durant els darrers anys, es mostra a la següent figura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 5.1.2.: Evolució de la població a Vilamacolum durant els darrers anys segons grans grups (2000 – 
2005). 
Font: IDESCAT 
 

A partir d’aquest gràfic es veu com, de forma paulatina, la població es va 
rejovenint, fet que es constata amb l’increment de les fraccions d’edat d’entre 0 
i 14 i de 15 a 64 anys, mentre que es percep una lleugera davallada  a la franja 
de més de 65 anys. Aquesta tendència es troba completament contraposada a 
la general a tot Catalunya, a on hi ha una clara tendència a l’envelliment 
generalitzat 
 
Així, la població més gran de 65 any suposava un 28,7% de la població l’any 
2000. Aquesta proporció va disminuir fins al 21,1% l’any 2003, amb un lleuger 
increment registrat l’any següent fins al 22,3%. Per altra banda, la població 
menor de 15 anys es va anar incrementant des del 10% l’any 2000 fins al 
14,1% l’any 2004. 
 
Fent una comparació més exhaustiva de la piràmides d’edats s’obtenen els 
següents resultats: 
 

 

Distribució de la població a Vilamacolum segons 
grans grups (2000-2004)

26

160

75

28

155

70

35

178

68

40

192

62
41

185

65

0

50

100

150

200

250

0 a 14 anys 15 a 64 anys Més de 65 anys

h
ab

it
an

ts

2000 2001 2002 2003 2004



      
 

Diputació de Girona 

PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DE VILAMACOLUM 
 

 245 

Vilamacolum l’any 2005 (mes de juny) 

Figura 5.1.3.: Piràmide d’edats de Vilamacolum (juny de 2005). 

Font: Ajuntament de Vilamacolum 

homes dones 
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Vilamacolum l’any 1996 

 

 

Figura 5.1.4.: Piràmide d’edats de Vilamacolum (1996). 

Font: IDESCAT 
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Tot i que amb importants irregularitats, es pot observar una certa simetria entre 
homes i dones, amb una predominància dels homes en el total del nombre 
d’habitants, tant sols invertida en franges d’edat elevades (especialment per 
sobre de 75 anys). 
 
Tanmateix, s’ha de tenir en compte que amb una xifra de població tant baixa 
(només s’ha passat dels 300 habitants l’actual any 2005), una lleugera 
modificació en el nombre d’individus de qualsevol franja d’edats pot suposar 
una significativa modificació dels valors finals. 
 

Per parlar sobre el creixement de la població que s’ha produït al llarg dels anys 
caldria analitzar diverses causes, d’entre les quals destacarien el moviment 
migratori que s’ha anat produint, molt per sobre del creixement natural que 
normalment és d’esperar que es produeixi gràcies als avenços tècnics en 
medicina i la major esperança de vida dels ciutadans. Aquest fet es pot 
observar a la següent taula on s’estableix un comparatiu de 15 anys per 
Vilamacolum, Figueres i Catalunya. 
 

Comparatiu de creixement de la població – Taxes per mil habitants (1986-2001) 

 període naixements defuncions 
creixement 

natural 

saldo 

migratori 

creixement 

total 

1996-2001 6,35 8,47 -2,12 9,89 7,77 

1991-1996 4,97 12,43 -7,46 38,13 30,67 Vilamacolum 

1986-1991 4,35 19,99 -15,65 -17,38 -33,03 

1996-2001 9,77 8,75 1,01 11,04 12,05 

1991-1996 10,24 8,81 1,43 11,18 12,61 Figueres 

1986-1991 10,56 9,13 1,43 12,65 14,08 

1996-2001 9,55 8,87 0,68 6,72 7,4 

1991-1996 9,11 8,66 0,45 0,52 0,97 Catalunya 

1986-1991 9,6 8,1 1,5 1,23 2,73 

Taula 5.1.1.: Comparativa del creixement de la població – taxes per mil habitants (1986-2001). 

Font: IDESCAT 
 

A partir d’aquestes dades es conclou que: 
 
1. El creixement natural (defuncions menys naixements) del municipi s’està 
incrementant, tot i ser encara negatiu, mentre que el saldo migratori va 
experimentar un espectacular creixement al període 1991-1996 si es compara 
amb el període anterior. Posteriorment disminueix de forma molt important però 
encara superior al creixement natural. 
 
2. El saldo migratori de Vilamacolum és força més irregular i, en general, elevat 
que el que es registra a Figueres i, especialment, a Catalunya. 
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3. El creixement total (creixement natural + saldo migratori) a Vilamacolum és, 
consegüentment, també força més irregular i, en general, elevat que el que es 
registra a Figueres i, especialment, a Catalunya. Concretament a Vilamacolum 
s’arriba a una taxa de creixement de 30,67, al període 1991-1996. Això 
representa que l’increment poblacional quinquennal és de 30 habitants nous 
per cada 1000 ciutadans. 
 
4. Les taxes de naixement de Vilamacolum són més baixes que les de Figueres 
i Catalunya, mentre que la taxa de defuncions és lleugerament més elevada. 
 
Aquestes dades confirmen que la variació poblacional s’ha produït  
fonamentalment per la mobilitat residencial de la població i la immigració, i no 
pas pel creixement vegetatiu, atesa la caiguda de l’índex de fecunditat, fet 
generalitzable a nivell de Catalunya. 
 
 
5.1.2.- Moviment migratori 
 

En els últims anys, a Vilamacolum s’ha produït un canvi notables en la 
població, amb una tendència a l’augment sostingut en l’actualitat. Mentre que la 
contribució al creixement poblacional a nivell de creixement natural ha estat 
d’una taxa del 2,12 negatiu en el quinquenni (1996-2001), el saldo migratori de 
9,89 positiu ha fet que el creixement total a Vilamacolum fos positiu. Aquest 
saldo migratori cada cop tindrà més importància en el futur. 
 

Històric de població segons el lloc de naixement (1991-2001) 

 Any Catalunya 
Alt 

Empordà 

Altra 

comarca 

Resta 

Estat 
Estranger Total 

% 

immig. 

% fóra 

Catalunya 

2001 216 172 44 14 33 263 12,5 17,9 

1996 233 182 51 13 6 252 2,4 7,5 Vilamacolum 

1991 207 185 22 8 0 215 0,0 3,7 

2001 71.225 47.803 23.422 21.393 9.948 102.566 9,7 30,6 

1996 68.776 47.874 20.902 21.817 5.393 95.986 5,6 28,3 Alt Empordà 

1991 64.806 46.488 18.318 21.820 3.304 89.930 3,7 27,9 

2001 4.296.870 3.072.828 1.224.042 1.645.901 400.339 6.343.110 6,3 32,3 

1996 4.165.361 3.063.962 1.101.399 1.752.873 171.806 6.090.040 2,8 31,6 Catalunya 

1991 4.089.710 3.080.393 1.009.317 1.867.758 102.026 6.059.494 1,7 32,5 

Taula 5.1.2.: Històric de població segons el lloc de naixement (1991-2001). 
Font: IDESCAT. 
 

A partir d’aquests valors s’observa que la immigració estrangera ha anat 
augmentant al llarg dels anys, tant a Vilamacolum com a la comarca de l’Alt 
Empordà i Catalunya. Actualment, el nivell d’immigració estrangera es troba 
encara per sota percentualment a la que es registra a tant a la comarca com a  
Catalunya. 
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Mirant en detall l’origen de la immigració, s’observa l’elevat pes que té la gent 
originària del continent Africà. Aquesta situació, que és comuna en tot el territori 
català, es detalla tot seguit. 
 

Històric de població segons nacionalitat (1991-2001) 

 Any Espanyola Resta UE 
Resta 

Europa 
Àfrica 

Amèrica 

Nord-

Centre 

Amèrica 

del Sud 

Àsia i 

Oceania 
Total 

2001 87,5 1,1 0,4 11,0 0,0 0,0 0,0 263 

1996 98,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 252 Vilamacolum 

1991 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 215 

2001 91,2 2 0,7 5 0,3 0,7 0,2 102.566 

1996 95,7 1,4 0,2 2,3 0,2 0,2 0,1 95.986 Alt Empordà 

1991 96,9 1,1 0,1 1,5 0,1 0,2 0,1 89.930 

2001 95,1 0,8 0,3 1,7 0,3 1,5 0,4 6.343.110 

1996 98,4 0,4 0,1 0,6 0,1 0,3 0,1 6.090.040 Catalunya 

1991 98,9 0,4 0 0,3 0,1 0,2 0,1 6.059.494 

Taula 5.1.3.: Històric de població segons nacionalitat, en percentatge (1991-2001). 
Font: IDESCAT. 
 

Es pot comprovar com el percentatge de població amb nacionalitat espanyola 
és inferior en 3,7 punts al que s’enregistra a la comarca de l’Alt Empordà i 
també es troba 7,6 punts per sota de la mitjana catalana de l’any 2001. Es pot 
observar com la tendència des de 1991 és l’increment del percentatge de 
persones foranies, amb un pes predominant de la gent originària dels països 
d’Àfrica, fet que també es comprova amb les dades obtingudes per la comarca i 
Catalunya. En total viuen a Vilamacolum (dades de 2005) un total de 55 
persones estrangeres, de les quals 7 són de l’Europa comunitària i 48 són 
extracomunitàries, principalment africanes. 
 
 
5.1.3.- Unitats domèstiques 
 

La següent taula mostra l’evolució dels nivells d’ocupació de les llars 
domèstiques. 
 

Nombre de persones per llar (1996-2001) 

 Any 1 2 3 4 5 6 7 8 
9 o  

més 
Total llars 

2001 20,9 28,6 17,6 17,6 9,9 2,2 1,1 2,2 0,0 91 

1996 18,6 30,2 16,3 19,8 9,3 2,3 2,3 1,2 0,0 86 Vilamacolum 

1991 15,7 31,4 20,0 12,9 8,6 7,1 2,9 1,4 0,0 70 
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Nombre de persones per llar (1996-2001) 

 Any 1 2 3 4 5 6 7 8 
9 o  

més 
Total llars 

2001 24,6 27,8 20,5 18,1 5,8 2,2 0,6 0,3 0,2 37.471 

1996 20,2 27,7 21,1 19,9 7,5 2,5 0,8 0,3 0,2 33.252 
Alt  

Empordà 

1991 17,0 26,9 20,9 20,7 9,1 3,8 1,0 0,3 0,2 29.813 

2001 20,9 28,0 22,4 20,0 6,0 1,8 0,5 0,2 0,2 2.315.856 

1996 17,3 26,6 22,5 22,1 8,1 2,3 0,7 0,2 0,1 2.097.955 Catalunya 

1991 13,6 25,3 22,2 23,3 10,4 3,8 0,9 0,3 0,2 1.933.044 

Taula 5.1.4.: Nombre de persones per llar, en percentatges (1991-2001) 

Font: IDESCAT 
 

A partir d’aquestes dades es veu com el número total de llars va augmentant, 
fet que es correspon amb la constatació anteriorment feta de l’increment de 
població. 
 
S’observa com el nombre de llars d’1 habitant ha augmentat de forma intensa, 
compensant la baixada de llars de 3 a 6 habitants), això referma la nova 
tendència d’habitabilitat de vivendes que ja es dóna també a l’Alt Empordà i 
Catalunya. 
 
L’increment de vivendes on viu només una sola persona pot esdevenir una 
problemàtica de convivència a llarg termini, ja que implica que cada cop més 
gent es troba vivint sola, amb els consegüents problemes que això pot 
comportar, tant assistencials, com de qualitat de vida. 
 
 
5.2.- HABITATGE 
 

5.2.1.- Evolució del nombre d’habitatges 
 

Tot seguit es mostra l’evolució en la tipologia d’habitatges del municipi de 
Vilamacolum. Cal comentar la manca d’actualització de les dades existents, 
que daten de 1991. 
 

Evolució de la distribució percentual de tipus d’habitatges (1981-2001) 

 Any Principal Secundari Vacants altres Total hab. 

2001 90,1 8,9 1,0 0,0 101 

1991 49,6 22,7 27,0 0,7 141 Vilamacolum 

1981 70,6 14,7 14,7 0,0 109 
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Evolució de la distribució percentual de tipus d’habitatges (1981-2001) 

 Any Principal Secundari Vacants altres Total hab. 

2001 38,4 47,2 13,7 0,6 97.534 

1991 34,5 54,7 10,1 0,7 86.321 Alt Empordà 

1981 39,7 50,8 9,6 --- 61.067 

2001 69,9 15,5 13,7 0,9 3.314.155 

1991 71,0 17,2 11,6 0,3 2.721.383 Catalunya 

1981 71,6 13,5 14,9 --- 2.452.869 

Taula 5.1.5.: Evolució de la distribució percentual de tipus d’habitatge (1981-2001). 

Font: IDESCAT 
 

A partir de les dades de la taula es pot comprovar l’augment del nombre de 
cases de tipus secundari, és a dir, segona residència que es va produir al 
període 1981-1991, tot i que posteriorment va disminuir de forma molt dràstica 
fins a l’any 2001. Aquest fet es troba molt paral·lel amb la presència de 
vivendes vacants, que segueix exactament la mateixa tendència. Destaca el fet 
que l’any 1991 gairebé una tercera part dels habitatges a Vilamacolum es 
trobessin vacants. 
 
Aquestes tendències són diferents si es comparen a la comarca o a Catalunya. 
Concretament, a l’Alt Empordà, el percentatge de segones residències és 
manté en un percentatge molt elevat, de fet superior al de primeres residències. 
A Catalunya, en canvi, el percentatge és molt inferior i amb una menor variació 
que a Vilamacolum. 
 
Paral·lelament, si es mira l’evolució en el tipus de promoció existent al municipi 
de Vilamacolum que es mostra tot seguit s’observa una important irregularitat 
en el nombre. Destaca de forma especial el fet de la pràctica inexistència de 
construcció de protecció oficial durant tot el període de referència. En aquest 
sentit es mostra l’important pes de la promoció privada a municipi.   
 
S’identifiquen dos pics constructius els anys 1992 i 1997, però la resta es 
caracteritzen per tenir només una o cap construcció nova. Vegeu figura tot 
seguit.  
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     Figura 5.1.5.: Vivendes constuïdes a Vilamacolum per tipus de promoció (1990-2003). 
     Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT. 
 

Comparant les dades constructives de l’any 2003 a Vilamacolum (darreres 
disponibles) amb les registrades a la comarca de l’Alt Empordà i Catalunya es 
mostra l’escassa incidència constructiva al municipi envers aquests altres dos 
àmbits.  
 
Així l’any 2003 a l’alt Empordà es varen construir 50 habitatges de protecció 
oficial i 1.820 de promoció lliure. Això suposa que Vilamacolum aporta una 
fracció gairebé menyspreable a la construcció de vivenda nova a la comarca. A 
Catalunya, les xifres van ser de 4.586 i 56.939 respectivament. 
 
 
5.2.2.- Característiques dels habitatges 
 

5.2.2.1.- Règim de tinença 
 

A la següent taula es mostra com la major part dels habitatges principals a 
Vilamacolum són de propietat. 
 
 

Construcció de nous habitatges a Vilamacolum 
per tipus de promoció (1990-2003)
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Règim de tinença d’habitatges a Vilamacolum l’any 2001 (en %) 

De propietat Gratuïta 

 Compra 

pagada 

Compra 

pagaments 

pendents 

Herència 

o 

donació 

Cedida 

gratis o a 

baix preu 

Altra 

forma 

Lloguer Total hab 

Vilamacolum 29,7 12,1 35,2 3,3 3,3 16,5 91 

Alt Empordà 41,3 22,6 10,4 2,8 4,1 18,8 37.467 

Catalunya 45,9 27,6 5,5 1,6 2,7 16,8 2.315.774 

Taula 5.1.6: Règim de tinença d’habitatges a Vilamacolum, en percentatge (2001) 

Font: IDESCAT 

 
D’aquestes dades destaca l’important segment de vivendes de propietat que 
provenen d’herències o donacions, que és més del triple respecte de la mitjana 
de la comarca i més de sis vegades respecte de Catalunya.  
 
Per altra banda, el percentatge de vivendes de lloguer es troba al mateix nivell 
que la comarca i que el país. Aquesta dada no és estranya tenint en compte 
que el lloguer no es troba adequadament potenciat des del punt de vista fiscal, 
fet que fa d’aquest fenomen una generalitat arreu del país. 
 
 
5.2.2.2.- Superfície i tipologia 

 
Quant als habitatges principals, la figura inclosa més endavant mostra la 
superfície útil de les cases en relació amb l’Alt Empordà i la resta de Catalunya.  
 
Com era d’esperar, existeix una gran diferència entre Vilamacolum i el àmbits 
territorials comparatius superiors. Així, El nombre d’habitatges de menys de 89 
m2 es molt petit en comparació amb Catalunya i l’Alt Empordà; en canvi, els 
pisos de més de 100 m2 són més nombrosos a Vilamacolum que a la resta 
d’àmbits. 
 
Aquest fet rau en l’existència de cases aïllades o adosades al municipi. En tant 
que es tracta d’un municipi molt rural, també es disposa de més superfície per 
edificar, motiu pel qual els habitatges poden ser més espaiosos. 
 
Per altra banda, també destaca la inexistència al municipi d’habitatges amb 
menys de 50 m2, mentre que sí que n’existeixen tant a nivell comarcal com a 
Catalunya en general. 
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Figura 5.1.6.: Superfície útil dels habitatges a Vilamacolum (2001) 
Font: IDESCAT 
 

5.2.2.3.- Qualitat d’habitatges 
 

En relació a la qualitat de les vivendes de Vilamacolum, es disposa de dades 
de l’any de construcció dels edificis (només es disposa de dades fins a 1991): 
 

 

Taula 5.1.7.: Any de construcció dels habitatges principals a Vilamacolum. 

Font: IDESCAT 

Antiguitat de les edificacions de Vilamacolum 
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Aquí s’observa, amb les dades de l’any 1991, com la majoria del edificis van 
ser construïts al segle XIX, motiu pel qual el casc urbà té un aspecte 
actualment marcadament històric. 
 
Quant al nivell de comfortabilitat de les vivendes, es disposa novament de 
dades de l’any 1991 exclusivament, detallades tot seguit. 
 

Nivell de conformatibilitat dels habitatges. Serveis instal·lats (1991) 

Servei Si No Total vivendes 

Aigua corrent 69 1 

Aigua calenta 66 4 

E. Eléctrica 68 2 

Gas per canonades 2 68 

Vàter 67 3 

Bany/dutxa 65 5 

Cuina 70 0 

Telèfon 60 10 

Calefacció 69 1 

70 

Taula 5.1.8.: Instal·lacions a les vivendes de Vilamacolum. 

Font: IDESCAT 
 

Les dades mostren que, a l’any 1991, només 1 habitatge no disposava d’aigua 
corrent, 4 no disposaven d’aigua calenta i 2 no disposaven de energia elèctrica. 
Amb informació proporcionada per l’Ajuntament, a l’actualitat no es té 
constància que hi hagi aquestes mancanes. Això permet afirmar que, en 
general, la qualitat de les vivendes al municipi és bona. 
 
 
5.2.2.4.- Preu de l’habitatge 
 

No existeix cap empresa immobiliària a Vilamacolum que gestioni immobles al 
municipi. Tanmateix, a les immobiliàries d’altres termes municipals propers no 
s’han constatat vendes ni lloguers d’edificis, pisos o cases a Vilamacolum, fet 
que fa pensar que el mercat immobiliari es troba certament aturat i hi ha molt 
poca oferta de vivenda. 
 
La gent posseïdora de vivenda a Vilamacolum no sol despendre-se’n, 
segurament a causa de la qualitat de vida existent, el menor preu de les 
vivendes respecte de nuclis propers com Castelló d’Empúries o Sr. Pere  
Pescador i el sobrecost que representaria la compra d’una nova residència. 
Aquest extrem ha estat confirmat pel mateix Ajuntament. 
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El fet que hi hagi una molt escassa oferta immobiliària afecta la gent jove del 
municipi que decideixi viure a Vilamacolum i es vulgui independitzar. Igualment, 
s’ha pogut comprovar com els preus de compra de pisos de segona mà (vageu 
taula següent) són relativament elevats, ja que el preu mitjà s’apropa als 1.834 
€/m2. Aquesta xifra només es pot entendre per el gran volum de demanda 
sol·licitant com a segona residència. 
 

Comparativa de preus de vivenda de segona ma a nuclis propers a Vilamacolum  

(any 2004). 

Localitat Superfície (en m2) Habitacions Preu (€) Preu/m2 

70 3 183.309 2.618,7 

88 3 159.268 1.809,9 
Castelló 

d’Empúries 
50 1 123.207 2.464,1 

151 4 258.430 1.711,5 

90 3 138.232 1.535,9 

80 3 186.313 2.328,9 

95 3 162.273 1.708,1 

80 3 94.312 1.178,9 

80 3 116.275 1.453,4 

50 2 90.500 1.810,0 

55 2 71.971 1.308,6 

St. Pere 

Pescador 

45 1 93.666 2.081,5 

Preu mitjà    1.834,1 

Taula 5.1.9.: Comparativa de preus de vivenda de segona ma a nuclis propers a Vilamacolum (any 2004). 
Font: Elaboració pròpia. 
 
 
5.3.- SALUT I PROTECCIÓ SOCIAL 
 

5.3.1.- Serveis sanitaris 
 

El municipi de Vilamacolum no disposa d’un servei d’atenció primària específic. 
L’assistència sanitària es duu a terme mitjançant un dispensari municipal que 
depèn de l’Àrea Bàsica de St. Pere Pescador. 
 
És a St. Pere Pescador on s’estructura l’ABS o Àrea Bàsica de Salut, que 
inclou el Centres d’Atenció Primària (CAP) del municipi esmentat. 
 
El personal sanitari assignat a aquest dispensari està constituït per un metge i 
una infermera i el seu horari d’atenció assistencial és els divendres de 9:00 a 
11:00 hores. El servei que s’ofereix és el de medicina general, infermeria i 
atenció domiciliària. Per a qualsevol altre servei sanitari, els vilatans de 
Vilamacolum s’ha de dirigir al CAP de St. Pere Pescador. 
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5.3.2.- Ús dels serveis mèdics i grau de satisfacció sanitària 

 
No es disposa de dades corresponents a l’ús que se’n fa a Vilamacolum del 
dispensari municipal. Des de l’Ajuntament, tanmateix, es constata que sempre 
que està obert al públic hi ha com a mínim una persona a l’espera del servei. 
Tampoc no es disposa de dades de la quantitat de visites que es realitzen 
directament al CAP de St. Pere Pescador, ja que no es porta un registre 
específic de les persones procedents de Vilamacolum. 
 
Per altra banda, a l’Ajuntament han arribat sol·licitud d’ampliació del servei del 
dispensari per part dels vilatans, ja que actualment es considera insuficient. 
 
 
5.3.3.- Consum farmacèutic i automedicació 

 
La major part del consum de medicaments es realitza a través de la recepta 
mèdica. Com que a Vilamacolum no hi ha cap farmàcia, a l’hora de comprar 
medicaments, les persones s’han de desplaçar novament a St. Pere Pescador. 
 
Tampoc no es disposa de dades de recollida de medicaments caducats, 
malgrat que sí s’ha detectat com la gent porta una fracció d’aquests cap al CAP 
de St. Pere Pescador. 
 
 
5.3.4.- Principals factors de risc i causes de mortalitat 

 
Des del CAP de St. Pere Pescador es constata que no s’han detectat 
patologies estranyes o fora de les mitjanes regionals, així com tampoc no 
destaca cap incidència epidemiològica notable o algun clúster de malaltia. La 
patologia més comuna és la hipertensió, ja que estadísticament és una de les 
causes més comunes de mortalitat, relacionades amb les cardiovasculars.  
 
Les dades de mortalitat, per tant, es poden assimilar a les habituals a nivell de 
Catalunya sense cap alteració significativa. 
 
 
5.3.5.- Serveis socials i recursos d’atenció ciutadana 

 
Les demandes socials per part dels usuaris o detectades pel propi personal 
sanitari del dispensari són gestionades a través de l’Ajuntament, excepte en el 
cas d’assistència hospitalària. 
Atès que no es disposa d’hospital a Vilamacolum, les emergències i els 
ingressos es deriven cap a l’Hospital de Figueres, amb 151 llits (101 per 
pacients de curta durada i 50 de llarga durada). Tampoc es disposa d’assistent 
social. En cas de necessitat, novament cal dirigir-se a St. Pere Pescador. 
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Quant a la situació de situacions socials específiques, es constata que el 
número de gent amb disminució (de diferents tipus) ha anat incrementant-se al 
llarg dels anys, tal i com es mostra a la següent taula. 
 

Persones reconegudes legalment com a disminuïdes segons el grau de disminució 

a Vilamacolum (1998-2004) 

Any Entre 33 i 64% Entre 65 i 74% 75% i més Total 

2004 4 1 5 10 

2003 3 1 5 9 

2002 3 0 3 6 

2001 3 0 2 5 

2000 3 0 2 5 

1999 3 0 2 5 

1998 1 0 2 3 

Taula 5.1.10.: Persones reconegudes legalment com a disminuïdes segons el grau de disminució a 
Vilamacolum (1998-2004). 
Font: IDESCAT 
 
D’aquestes dades destaca l’increment que es dona a tots tres segments de 
disminució, tot i que el més nombrós es correspon al de persones amb més 
d’un 75% de disminució. Més en detall, els tipus de disminució són els 
següents: 
 

Persones reconegudes legalment com a disminuïdes segons el tipus de disminució a 

Vilamacolum (1998-2004) 

Any Motòrics 
Físics no 

motòrics 
Visuals Auditius Psíquics 

Malalts 

mentals 

No 

consta 
Total 

2004 1 4 2 0 3 0 0 10 

2003 1 4 2 0 2 0 0 9 

2002 0 3 2 0 1 0 0 6 

2001 0 2 2 0 1 0 0 5 

2000 0 2 2 0 1 0 0 5 

1999 0 2 2 0 1 0 0 5 

1998 0 1 2 0 0 0 0 3 

Taula 5.1.11.: Persones reconegudes legalment com a disminuïdes segons el grau de disminució a 
Vilamacolum (1998-2004) 
Font: IDESCAT 
 

En aquest cas es constata que 7 de les 10 persones amb disminució a 
Vilamacolum l’any 2004 ho són per motius físics no motòrics i psíquics, mentre 
que els 3 restants ho són per motius motòrics i visuals. Novament es pot veure 
l’increment que s’ha donat amb el temps de totes les disminucions durant el 
període de referència, a excepció dels visuals, que s’han mantingut constants. 
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Per aclarir els conceptes més significatius relatius a la darrera taula, s’inclou el 
següent glossari: 
 
Grau de disminució: L'estableix un equip de valoració en base als informes  
tècnics elaborats en la sessió de valoració i amb l’aplicació dels Barems de 
Valoració de Deficiències (Ordre Ministerial de Treball i Seguretat Social de 8 
de març de 1984. 
 
Persones amb discapacitats físiques motòriques: Són aquelles que tenen 
afectada la capacitat del moviment. Aquesta afectació pot haver estat causada 
per accidents, malalties o malformacions que lesionen el sistema nerviós 
central (accidents cerebro-vasculars, traumatismes cràneo-encefàlics, paràlisi 
cerebral, esclerosi múltiple, Parkinson, etc.), que lesionen el sistema nerviós  
perifèric (radiculopaties, poliomielitis, lesions plexurals, neuropaties) o que 
afecten el sistema músculesquelètic (amputacions, distròfies musculars,  
malalties reumàtiques generatives, etc.).  
 
Persones amb discapacitats físiques no motòriques: Aquelles persones 
que per causes orgàniques (malalties renals, cardíaques, pulmonars o  
hormonals) no poden  desenvolupar una vida normalitzada degut a la fatiga, la 
impossibilitat de realitzar esforços, etc. 
 
Persones amb discapacitats visuals: Aquelles persones que tenen una  
manca total o parcial de visió que els impedeix portar una vida plena (ceguesa 
parcial o total). 
 
Persones amb discapacitats auditives: Aquelles persones que tenen una 
manca total o parcial d'audició que els impedeix portar una vida plena. Com a 
conseqüència també pot mancar la capacitat de la parla (sordesa total o 
parcial, sordomudesa, etc.). 
 
Persones amb discapacitats psíquiques: Aquelles persones amb 
deficiències mentals tant  congènites (conseqüència de les lesions  genètiques, 
en el part o malalties de la mare durant l'embaràs) com adquirides (malalties en 
els primers dies de vida, accidents que afecten el còrtex cerebral, malalties 
degeneratives com l'Alzheimer, etc.). Aquest col·lectiu es caracteritza per tenir 
una funció intel·lectual inferior a la mitjana, amb la capacitat de comprensió i 
informació reduïda. No s'inclouen les persones considerades a l'apartat 
següent com a malalts mentals.  
 
Persones amb  malalties mentals: Aquelles persones que pateixen trastorns  
cognitius, de l'afectivitat o alteracions de la conducta. 
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5.3.6.- Anàlisi de la problemàtica social detectada 

 
No s’ha detectat una important problemàtica relativa a la solitud de la gent gran. 
De fet, el percentatge de gent que viu sola al municipi de Vilamacolum (20,9%) 
és inferior que el que trobem a la comarca de l’Alt Empordà (24,6%) i igual al 
de Catalunya (20,9%). 
 
Tampoc s’ha constatat des de l’Ajuntament cap problemàtica específica 
derivada nivells d’immigració al poble. 
 
 
5.4.- EDUCACIÓ 
 

5.4.1.- Població escolar. Nivells educatius. 

 
Comptabilitzant tots els nens i nenes de fins 16 anys que es mostren a la 
piràmide d’edats inclosa a l’apartat 5.1 (edat límit d’escolarització obligatòria), 
s’obté que 47 habitants de Vilamacolum (aproximadament un 15,3% de la 
població) es troben en edat escolar obligatòria. 
 
Per altra banda, quant a nivells educatius, la taula següent mostra la situació a 
l’any 2001 dels nivells educatius de la població, fent la comparativa amb l’Alt 
Empordà i Catalunya (només s’ha tingut en compte la població de 10 anys i 
més. 
 

Nivell educatiu a Vilamacolum l’any 2001 (en percentatge) 

 
No sap 
llegir o 

escriure 
Sense 

estudis 
Primer 
grau 

ESO, 
EGB, 
Batx. 

Elemental 

FP grau 
mitjà 

FP grau 
superior 

Batx. 
superior 

Diplo-
matura 

Llicen-
ciatura i 
doctorat 

Vilamacolum 7,0 9,9 24,4 21,5 3,7 5,4 18,6 4,5 5,0 

Alt Empordà 2,2 11,0 29,2 29,9 4,2 3,1 11,2 5,0 4,2 

Catalunya 2,3 11,5 26,2 25,6 5,4 5,3 11,0 6,1 6,7 

Taula 5.1.12.: Nivell educatiu a Vilamacolum l’any 2001 (en percentatge) 

Font: IDESCAT 

 
D’aquestes dades destaca el percentatge superior de persones al poble que no 
saben llegir o escriure si es compara amb la comarca i la resta del país. 
Aquesta situació és deguda en part a la immigració present al municipi. Això 
contrasta amb el percentatge de persones que sí saben llegir i escriure però 
que en canvi no tenen estudis. Aquest segment s’assimila amb les persones 
grans que no van tenir accés al sistema d’ensenyament reglat però sí que es 
troben alfabetitzades. 
 
Per altra banda, els percentatges de persones només amb primer grau, EGB i 
FP de grau mitjà són inferiors a les mitjanes comarcal i nacional. En canvi, és 
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superior el percentatge amb batxillerat superior. Per tant, en línies generals, es 
pot afirmar que els nivells educatius al municipi es troba dins dels nivells 
generals a Catalunya. 
 
 
5.4.2.- Oferta educativa. 

 
A Vilamacolum no es disposa de llar d’infants, així com tampoc de centre 
d’ensenyament secundari. En aquest segon cas, els estudiants s’han de dirigir 
a St. Pere Pescador. Tampoc es disposa de formació superior universitària. 
 
Quant a l’educació infantil i primària, entre els 3 i 12 anys, els nens i nenes 
assisteixen al CEIP Els Valentins, situat al mateix municipi de Vilamacolum (C/ 
Escoles, núm. 5). Els mesos lectius són de setembre a juny amb horari de 9:00 
a 18:00 h entre l’horari escolar, el servei de menjador i les activitats 
extraescolars. El finançament de l’escola es públic i de l’AMPA. L’escola 
compta actualment amb un total de 23 alumnes. 
 
Els alumnes de Vilamacolum arriben al centre normalment en vehicle propi o bé 
a peu.  
 
Finalment, al municipi tampoc es troba cap tipus de centre d’ensenyament no 
reglat o de reforç destinat a cap franja d’edat, com ara català per a adults, per 
exemple. 
 
 
5.4.3.- Educació Ambiental. 

 
A nivell d’educació ambiental, no s’ha constatat cap campanya d’aquest tipus 
realitzada i impulsada específicament per l’Ajuntament de Vilamacolum.  
 
En línia amb el que s’ha esmentat a l’apartat anterior, no hi ha a Vilamacolum 
cap centre específic destinat a l’educació ambiental. Les úniques activitats en 
aquest sentit són les que es porten a terme a l’escola. 
 
 
5.5.- ASSOCIACIONISME I ACTIVITAT CULTURAL 
 

5.5.1.- Associacions i entitats 

 
El moviment associacionista a Vilamacolum és actualment inexistent. No hi ha 
cap associació donada d’alta a l’Ajuntament ni es té coneixement  que n’hi hagi 
a curt termini. 
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5.5.2.- Equipaments municipals 

 
Els equipaments municipals gestionats per l’Ajuntament actualment són: 
 
1. l’Ajuntament.  
2. l’Escola. 
3. El Centre Social. 
5. L’Esglèsia. 
 
No es té previst actualment per part de l’Ajuntament l’adquisició i/o construcció 
de nous equipaments  
 
 
5.5.3.- Oferta Cultural 

 
Actualment no existeix cap museu ni instal·lació o equipament a Vilamacolum 
que estigui específicament destinat a l’oferta cultural.  
 
Des de l’Ajuntament es constata que actualment no es realitza cap activitat 
cultural al municipi, si bé, com es detalla més endavant, existeix una regidoria 
dedicada a la Cultura. En aquest sentit, es planteja preparar un programa 
cultural al poble a mitjà termini. 
 
 
5.5.4.- Participació Ciutadana. 

 
A nivell de participació ciutadana en la vida social a Vilamacolum no existeixen 
dades objectives i quantificables, malgrat que amb converses amb els 
responsables municipals, es valora aquesta com a molt activa.  
 
Durant la realització del present PALS, i més concretament durant la fase de 
confecció de la DIAGNOSI, es portarà a terme una campanya de participació 
ciutadana que serà incorporada més endavant, els resultats de la qual formaran 
part del procés de redacció del Pla d’Acció Local de Vilamacolum. 
 
 
5.5.5.- Identitat ciutadana. 

 
A nivell de consciència solidària tampoc no es disposa de dades objectives i 
quantificables per a Vilamacolum. En aquest sentit, s’ha d’esmentar que no 
existeix cap organització de tipus solidari o ONG que operi al poble. 
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5.6. SEGURETAT CIUTADANA 

 
5.6.1.- Seguretat viària 

 
Els nivells de seguretat viària a Vilamacolum són regulats i controlats pels 
mossos d’esquadra (no es disposa de policia local). Des de l’Ajuntament es 
constata que no hi ha hagut cap actuació del mossos al municipi des que 
aquest cos va assumir les competències de seguretat viària a les comarques 
gironines. 
 
 
5.6.2.- Accidentabilitat i nivells de victimització 

 
L’accidentabilitat i els nivells de victimització registrats al municipi es detallen 
amb més profunditat a l’apartat 3.4 de la present memòria. Com a resum,  
només dir que no s’ha registrat cap accident al municipi durant els darrers 5 
anys.  
 
 
5.6.3.- Nivells de seguretat ciutadana 

 
Fonts consultades del Mossos d’Esquadra permeten afirmar que no hi ha 
incidències a nivell de seguretat ciutadana a Vilamacolum. Paral·lelament, des 
de l’Ajuntament no es té constància de cap element que permeti fer parlar 
d’inseguretat ciutadana, ja que de forma molt puntual i excepcional s’ha 
registrat algun incident relacionat amb un robatori del qual es tingui constància. 
Així, en línies generals, la percepció al municipi és el d’un elevat nivell de 
seguretat ciutadana. 
 
 
5.6.4.- Conflictivitat i nivells de convivència ciutadana 

 
Des de l’Ajuntament no es té constància que actualment hi hagi cap 
problemàtica al municipi que generi conflictivitat o que malmeti els nivells de 
convivència ciutadana. 
 
 
5.7. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ MUNICIPAL 

 
5.7.1.- Organització dels serveis municipals 

 
L’estructura organitzativa que trobem a l’Ajuntament de Vilamacolum és 
relativament senzilla ateses les dimensions del municipi. Totes les àrees, 
regidories i llocs de responsabilitat es detallen tot seguit. 
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Alcalde: Figura escollida pels residents al poble per elecció directa. 
 
Alcaldia: Realització de tasques de relacions públiques i gestions diverses 
delegades per l’Alcalde i organisme de consulta. Alcaldia disposa del suport 
logístic i administratiu de la secretària de l’Alcalde. 
 
Oposició: Conjunt de forces polítiques que no han arribat a la majoria de 
govern i que donen la seva opinió referida a la marxa del municipi. 
 
Equip de Govern: Equip que disposa l’Alcalde alhora de poder prendre certes 
decisions i que involucrin diferents àrees i diversos àmbits del municipi. 
 
Secretaria: Tasques referents a qüestions econòmiques, jurídiques, de 
personal i de gestió internes delegades per l’Alcalde. 
 
Personal Tècnic: Personal amb qualificació tècnica que s’encarrega de la 
realització de diferents tasques de caire urbanístic, obres, sanejament etc. Del 
personal tècnic depenen els elements executors de les tasques de  
manteniment realitzades dins del municipi mitjançant. Per al cas de 
Vilamacolum es tracta de la persona que realitza les tasques de neteja viària. 
Així, a l’Ajuntament de  Vilamacolum, el personal tècnic existent actualment ve 
donat per 1 arquitecte, 1 aparelladora, 1 comptable i 1 arxiver. 
 
Les Àrees existents a l’Ajuntament de Vilamacolum són: 
 

1. Medi Ambient. 
2. Madi Natural i Agricultura. 
3. Tresoreria i Urbanisme. 
4. Serveis. 
5. Educació i Noves Tecnologies 
6. Cultura i Festes 

 
En total, a l’Ajuntament hi ha 6 regidors i l’Alcalde ocupant aquestes àrees, 
totes elles depenent directament d’alcaldia, com és el cas també del personal 
tècnic i la sercretaria. 
 
 
Inicialment aquesta estructuració organitzativa pot semblar molt jerarquitzada, 
però a causa de les dimensions de l’Ajuntament existeix una important 
transversalitat i organització horitzontal entre les diferents àrees de decisió. 
 
Així doncs, sempre que s’ha de prendre una determinació d’importància es 
produeix una reunió entre l’alcalde, la secretaria i les àrees d’alcaldia i personal 
tècnic. D’aquesta forma, es presenta l’avantatge que una decisió referent a un 
dels àmbits del municipi es presa amb la possibilitat de conèixer exactament 
quines implicacions té sobre un altre àmbit municipal diferent. Aquest fet evita 
problemes existents en altres municipis de majors dimensions, en els quals una 
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àrea actua sense conèixer necessàriament les implicacions que les seves 
accions tindran sobre altres àrees. 
 
 
5.7.2.- Serveis Implicats en la gestió ambiental del municipi 

 
A l’hora de portar a terme diferents accions de gestió ambiental i de 
sostenibilitat al municipi, la responsabilitat recau sobre l’Àrea de Medi Ambient, 
però no exclusivament. Addicionalment, la responsabilitat també és assumida 
pels representants de l’àrea de personal tècnic amb el suport del mateix alcalde 
i secretaria.  
 
Els criteris tinguts en compte a l’hora de la presa de decisions són diversos. 
Actualment, les actuacions a favor del medi ambient i la sostenibilitat portades 
a terme per part de l’Ajuntament són diverses. En  destaquen: 
 
1. Manteniments de camins. 
2. Manteniments d’edificis i instal·lacions municipals i de benestar social. 
3. Resolució de la problemàtica relacionada amb l’elevada concentració de 
nitrats a l’aigua subterrània 
4. Realització del present PALS. 
 
 
5.7.3.- Coordinació Administrativa 

 
La gestió administrativa de les actuacions de l’Ajuntament de Vilamacolum es 
coordina mitjançant l’Alcalde amb el suport del personal tècnic, que és 
l’encarregat de gestionar les qüestions econòmiques (juntament amb  
Secretaria), així com els aspectes del dia a dia municipal, com són relacions 
amb bancs, contractistes o administracions entre d’altres. 
 
A nivell de les relacions amb administracions, no hi ha actualment un flux de 
comunicació establert i estable. Quan hi ha la necessitat de contactar amb una 
altra administració és quan s’estableix de forma puntual un canal de 
comunicació en aquest sentit. Tanmateix, es constata quen en el moment 
d’establir-se comunicacions i relacions amb altres administracions, aquestes 
funcionen de forma correcta. Un exemple d’això seria la relació amb Diputació 
de Girona alhora d’endegar el projecte del PALS. 
 
Un dels altres organismes amb comunicació habitual per part de l’Ajuntament 
és el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, motivat per la gestió de certs 
aspectes del dia a dia del municipi com són la recollida selectiva de residus o la 
gestió subvencions, per exemple.  
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5.7.4.- Gestió Ambiental als serveis municipals 

 
Actualment, la gestió ambiental als serveis municipals es limita al seu 
manteniment per a un funcionament correcta. A causa de les limitacions 
pressupostàries de l’Ajuntament, no existeix ara per ara cap pla integral 
d’ambientalització dels serveis municipals. Pel mateix motiu tampoc hi ha plans 
parcials amb aquest mateix objectiu. 
 
Això no vol dir, en canvi, una manca de voluntat per part del consistori. La 
prova en aquest sentit és, com ja s’ha dit, la realització del present PALS. Es 
tracta, doncs, d’una limitació econòmica que n’arrossega d’altres, com ara de 
tipus tècnic o de disponibilitat de personal. 
 
 
5.8.- IMPACTE SOCIAL DE DECLARACIÓ DE PARC NATURAL 

 
Actualment Vilamacolum no té la intenció de declarar-se com a part integrant 
del Parc del Aiguamolls. Aquesta previsió no es planteja tampoc a mitjà termini, 
tot i que no es descarta a llarg termini. Per aquest motiu no s’ha pres en 
consideració l’impacte social de declaració de Parc Natural. 
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