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Nom: Vilabertran

Tipus: Banderes ordinàries

Entitat territorial: Catalunya

Status polític: Subdivisió d'estats

Estat: ESP

Província: Girona

Comarca: Alt Empordà

Municipi: Vilabertran

Barri: - UTM  x=: 498,5 UTM  y=: 4681,4

DOGC: 1248 - 29.01.1990

BOP: BOE:

Ús: A terra Usuari: Governs locals

Proporcions: 2:3

f=: 1.5

Data inici ús: 27.04.1989

Data final ús: en ús

Blava, amb la creu blanca de les armes 
del municipi carregada de cinc rodelles 
vermelles. El pal i els braços de la creu 
abasten els límits de la tela i el seu eix 
vertical, que correspon als braços, va 
desplaçat envers l'asta, a un terç de la 
llargada total de la bandera.

Color 1: B+ 072

Color 2: W
Color 3: R Super Warm Red

Color 4:
Color 5:

Aclariments: El diametre de les rodelles és d'1/6 de 
l'ample de la bandera. El diametre de les 
circumferències que arrodoneixen els 
extrems dels braços és d'1/3 de l'ample de la 
bandera. Totes les rodelles són tangents als 
arcs que formen la creu.

Significació: La creu és la "Creu de Vilabertran" o "Vera Creu", relíquia de principis de l'edat 
mitjana.

Relació amb 
altres banderes:

Observacions: El terme municipal de Vialbertran es troba situat al NE de la ciutat de Figueres, al sector de la 
plana empordanesa de l'interfluvi entre la Muga i el riu Manol, la confluència dels quals es fa 
aigua avall de Vilabertran. Limita a migdia i a llevant amb Vilatenim, a tramuntana i a ponent 
és envoltat pel municipi de Cabanes d'Empordà, i al SW una petita franja de terreny limita 
amb el terme de Figueres. (Escut: Decret 330/14.11.1985).

FIAV PMS

Codi: CAT.17.214

Acord legislatiu: 27.04.1989

Oficial

Privat Públic Militar

Terra:

Mar:

* *

no
no
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Ent. Local Menor: -

Vilabertran

Bibliografia:

Festes tradicionals:

15 d'agost, festa major de la 
Mare de Déu d'agost; el 
diumenge pròxim al 18 de 
setembre, festa major petita 
de Sant Ferriol; setembre, 
festivals de música.

Correcció: 0

Superfície (km2): 2,29

Població: 805 (1993), vilabertranencs

Capital: Vilabertran
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