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1 Identificació de l’operació 

1.1 Títol de l’operació 
FEDER  Eix  6  Conservació,  foment  i  desenvolupament  del  patrimoni  natural  i  cultural  de  l’Alt

Empordà.

1.2 Tipologia de l’operació 
 La present operació està emmarcada dins l’Eix prioritari 6. En partcular, es focalitza en l’Objectu

Específc  (OE)  6.3.1  per  promoure  la  protecció,  el  foment  i  el  desenvolupament  del  patrimoni

cultural:

 Conservació del patrimoni cultural dels nuclis antcs

‐ Restauració de monuments i/o rehabilitació d’espais urbans

‐ Accions enfocades a la millora del coneixement del patrimoni cultural i natural i del

seu potencial econòmic

 Foment del territori

‐ Accessibilitat als recursos turístcs

‐ Senyalització turístca urbana

‐ Recuperació de l’espai públic

‐ Projectes innovadors per diversifcar i desestacionalitzar l’oferta existent – objectu

promoció, foment i desenvolupament del patrimoni cultural

1.3 Entitat beneficiària i executora de l’operació
Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Per a la gestó i execució de les actuacions previstes per a l'adequació i millora dels accessos als

punts d'interès turístc d' aquesta operació, s'ha signat un conveni de col·laboració entre el Consell

Comarcal de l'Alt Empordà i els ajuntaments de Colera, Maçanet de Cabrenys, Navata, Portbou,

Sant Miquel de Fluvià, Roses, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià i Vilafant

1.4 Entitats que donen suport a l’operació
Aquesta operació té el suport dels ajuntaments d'Agullana, Albanyà, l'Armentera, Bàscara, Boadella

i  les Escaules,  Cabanelles,  Cadaqués, Capmany, Colera,  Darnius,  El Far d'Empordà, El Port  de la

Selva, Espolla, Fortà, Garriguella, La Jonquera, Lladó, Llers, Maçanet de Cabrenys, Masarac, Navata,

Ordis,  Palau  de  Santa  Eulàlia,  Palau‐saverdera,  Pau,  Pedret  i  Marzà,  Peralada,  Pont  de  Molins,

Portbou, Rabós d'Empordà, Sant Climent Sescebes, Sant Llorenç de Muga, Sant Miquel de Fluvià,

Sant Pere Pescador, Terrades, Ventalló, Viladamat, Vilamalla, Vilamaniscle, Vilanant i Vila‐sacra i

autoritza  al  Consell  Comarcal  a  la  col.locació  de senyalització  dels  principals  recursos  turístcs‐

patrimonials .
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2 Descripció del territori on es desenvolupa 

La comarca de l’Alt Empordà, amb 1.357,5 km2, es situa a l’extrem nord‐est de Catalunya; al sud i a

l’oest delimita amb les comarques de la Garrotxa, el Pla de l’Estany, el Gironès i el Baix Empordà; a

l’est, amb el mar Mediterrani; i, al nord, amb l’Estat francès.

A la comarca de l’Alt Empordà hi resideixen 140.214 habitants distribuïts entre 68 municipis i amb

una densitat de població de 103 habitants per kilòmetre quadrat. La comarca va presentar l’any

2014 un creixement  natural  del  2,00‰, tot  i  que el  creixement  total  va ser  negatu (‐4.88‰),

donada la forta davallada del creixement migratori.

L’Alt Empordà es connecta amb les altres comarques catalanes i internacionalment gràcies a una

extensa xarxa viària,  ferroviària  i  diversos ports de mar:  de nord a sud, de Barcelona a França

passant  per  la  capital  de  la  comarca,  Figueres,  l’AP‐7/E‐15;  d’est  a  oest  i  també  passant  per

Figueres, l’N‐260. Figueres disposa d’una estació de trens d’alta velocitat que connecta Barcelona i

París. A més a més, a diverses poblacions alt empordaneses, com Roses i el port de la Selva, hi

trobem importants ports de mar.

Il·lustració 2-1. Comarca de l’Alt Empordà
Font: Google Maps
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2.1 Estructura i dinàmica productiva
Per tal de fer l’anàlisi de l’estructura productva catalana i alt empordanesa utlitzem les dades de

l’estructura  i  de  la  dinàmica  del  Valor  Afegit  Brut  (VAB)  que  calcula  l’Observatori  d’Empresa  i

Ocupació.

Taula 2-1. Estructura productia sectorial i dinàmica productia sectorial

L’estructura productva de l’Alt Empordà es caracteritza per la rellevància del sector serveis, que

l’any 2013 va representar quasi bé el 74% del total del VAB (73,4%). El comerç al detall el segueix

amb un 19,4% i l’hosteleria amb un 16,4%.

La  gràfca  següent  mostra  la  comparatva

entre  l’estructura  productva  sectorial  de

l’Alt  Empordà  i  l’estructura  productva

sectorial  de  Catalunya  (veure  la  de

l’esquerra).  En  aquesta  primera  podem

observar  que  l’agricultura  (ràto  3,11),

l’hostaleria  (ràto  7,9),  el  comerç  al  detall

(ràto 1,43) i la construcció (ràto 1,52) tenen

un pes molt més signifcatu a l’Alt Empordà

comparatvament amb el total de Catalunya.

Per  altra  banda,  la  indústria  (ràto  0,46)  i

l’energia  (ràto  0,77)  tenen  un  pes  menor

comparatvament  amb  la  totalitat  del

territori català.

Per altra banda, la gràfca de la dreta mostra la comparatva entres les dinàmiques del VAB de l’Alt

Empordà  i  Catalunya.  En  aquesta  podem  observar  com  els  sectors  de  l’energia  (ràto  2,63),

l’agricultura  (ràto  1,51),  el  comerç  al  detall  (ràto  1,42)  i  l’hosteleria  (ràto  1,19)  presenten

tendències creixents signifcatvament superior a la tendència creixent de Catalunya. Els sectors de

la indústria (ràto 1,75) i  el  de la construcció (ràto 1,07) ens indiquen que ambdós sectors han

decrescut en major mesura a l’Alt Empordà que a Catalunya. Per altra banda, el sector serveis ha

crescut de manera molt similar tant a la comarca com a Catalunya, amb una ràto del 0,93.

Il·lustració 2-2. A l’esquerra, estructura productia sectorial i, a la dreta, dinàmica productia sectoial
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2.2 Estructrura i dinàmica ocupacional

Per tal de fer l’anàlisi de l’estructura ocupacional catalana i empordanesa utlitzem les dades de

l’estructura i de la dinàmica de l’afliació a la Seguretat Social que calcula l’Observatori d’Empresa i

Ocupació.

Taula 2-2. Estructura afliacii a la S.S. sectorial i dinàmica de l’afliacii a la S.S. sectorial

Les dades de l’afliació social de l’Observatori d’Empresa i Ocupació mostren que el sector serveis és

el  sector que més ocupació genera a la  comarca,  amb un 76,2% del  total  de les afliacions.  El

segueixen el comerç al detall (15,3%), l’hostaleria (12,4%) i la indústria (10,3%).

La gràfca següent ens mostra una comparatva entre l’estructura ocupacional  sectorial  de l’Alt

Empordà i Catalunya (gràfca esquerra). En la primera podem veure que els sectors de l’agricultura

(ràto 2,38), l’hostaleria (ràto 1,73), la construcció (ràto 1,57), l’energia (ràto 1,51) i el comerç al

detall (ràto 1,43) generen més ocupació comparatvament a la comarca que al total de Catalunya.

Per altra banda, observem la situació inversa en el sector serveis (ràto 0,98), la indústria (ràto

0,69) i les TIC (ràto 0,39).

 

La gràfca de la dreta mostra la comparatva

entre les dinàmiques ocupacionals de l’Alt

Empordà  i  Catalunya.  En  aquesta  podem

veure  que,  comparatvament,  el  comerç

(ràto  1,48),  la  indústria  (ràto  1,33)  i  la

construcció (ràto 1,13) han destruït menys

llocs  de  treball  a  l’Alt  Empordà  que  a

Catalunya.  Per  altra  banda,  la  situació

Il·lustració 2-3. A l’esquerra,estructura afliacii a la S.S. sectorial i, a la dreta, dinàmica d’afliacii a la S.S sectorial8
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s’inverteix  en  els  sectors  de  l’agricultura  (ràto  0,86),  l’energia  (0,81),  les  TIC  (ràto  0,59)  i

l’hostaleria (ràto 0,03).

2.3 Atur
En relació a les persones aturades de la comarca, tot seguit es mostra una taula amb dades extretes

de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, de fnals del 2014.

Taula 2-3: Estructura d’atur per sectors i dinàmica de l’atur entre desembre 2014 i desembre 2008

Les  dades anteriors  mostren un elevat atur  en els  sectors  de serveis  (68.3%),  comerç  al  detall

(14.7%) i hostaleria (22,9%) que es troba per sobre la mitja del territori català, especialment per la

hostaleria i el comerç al detall on aquest atur és un 55,46% i un 33.33% superior, respectvament.

En referència a la taxa d’atur registral1 de la comarca (18,5%),  a desembre de 2014 es trobava

lleugerament per sobre la mitjana de Catalunya (16,83%), probablement com a conseqüència de

l’estacionalització altempordanesa.

De forma més visual, a la gràfca de la part esquerra que es pot veure a contnuació sobre l’atur

sectorial de l’Alt Empordà en relació a Catalunya, s’aprecien unes diferències relatves signifcatves

de l’atur en els sectors agrícola, hostaler i de comerç al detall.

Per altra banda, a la gràfca de la dreta, es

pot  veure  amb  claredat  que  durant  els

darrers anys, l’atur vinculat als sectors de la

indústria,  l’energia  i,  especialment,  la

1 Taxa d'atur registral = atur registrat / (atur registrat + afliacions a la SS 16-64 anys) * 100; atur registrat i afliacions a
la SS amb residència al territori considerat.

Taula 24: Taxa d’atur registral Alt Empordà, per sectors

Il·lustració 2-4: A l’esquerra, estructura de l’atur per sector i, a la dreta, dinàmica de l’atur sectorial
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construcció, ha afectat en menor mesura respecte a la mitjana de Catalunya mentre que per la

resta, s’ha mantngut equilibrat.

2.4 Conclusions rellevants del territori

L’anàlisi de l’estructura productva, ocupacional i d’atur, així com amb les seves dinàmiques, permet

extreure les següents inferències:

1. Els  sectors  serveis,  el  comerç  al  detall  i  l’hostaleria  són  els  sectors  més  rellevant  de

l’economia altempordanesa, segons l’estructura del VAB. 

2. Aquests sectors són, a més a més, els tres més ocupació generen, segons les dades de

l’afliació a la seguretat social.

3. L’atur  vinculat  als  tres  sectors  anteriors  també  és  el  més  destacat  i  es  diferencia

considerablement de la resta de Catalunya si es para atenció a les dades del desembre de

2014, mentre que, estudiant la dinámica sectorial les diferències amb el territori català són

poc signifcatves.  

4. El sector de l’energia és el sector que més rellevància guanya dins la comarca entre els anys

2008 i 2014

Les conclusions extretes anteriorment, principalment les tres primeres, tenen una clara i directe

vinculació  amb  el  turisme.  En  primer  lloc,  els  tres  sectors  més  destacats  de  la  comarca

altempordanesa tenen una evident relació amb l’actvitat  turístca.  A més,  la  tercera inferència

porta a pensar que es un territori  amb elevada estacionalització, produïda, segurament en gran

mesura, pel turisme. 

Tot això es confrma al analitzar el Pla Estratègic2 comarcal que reconeix l’actvitat turístca – que

conviu  en  tres  models  principals  (tradicional  de  costa,  cultural  i  d’interior)  –  com  una  peça

fonamental de l’estructura econòmica alt empordanesa i un dels seus motors principals.

2 Pla estratègic en l’àmbit de deseniolupament econòmic local i l’ocupacii a l’Alt Empordà
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3 Descripció  de  l’estratègia  global  i  territorial  on  s’emmarca.

Objectius estratègics i operatius. Viabilitat tècnica 

4 Antecedents i justificació

Davant les difcultats que planteja l’actual crisi  econòmica, l’ajuntament de Figueres,  juntament

amb altres enttats rellevants del territori (Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Associació Empordà

Turisme, Consorci Salines‐Bassegoda i els ajuntaments de Roses, Castelló d’Empúries, l’Escala, la

Jonquera, Llançà i Avinyonet de Puigventós), el 2014 es planteja una nova estratègia que “permet

confgurar un conjunt de mesures adreçades a dinamitzar econòmicament i ocupacionalment el

territori”. D’aquesta manera, s’elabora el Pla Estratègic en l’àmbit del desenvolupament econòmic

local  i  l’ocupació  a  l’Alt  Empordà  (novembre  2014)  i  el  Pla  d’Acció  Sectorial  en  l’àmbit  del

desenvolupament turístc (abril  2014).  En aquest últm hi trobem una proposta concreta de Pla

d’Acció.

El Pla Estratègic de l’any 2014 identfca sectors d’especialització amb potencial: turisme, industria,

transport,  agrícola,  ramaderia,  pesca,  comerç  i  gastronomia.  Dins  del  sector  del  turisme el  Pla

estratègic identfca 4 sectors potencials: turisme pesquer, esports nàutcs, enoturisme i turisme

rural.

Aquests documents identfquen el sector serveis com al sector predominant dins de l’economia

comarcal, ja que representa més del 70% del PIB. Aquesta situació es veu afavorida per factors

com ara l’alt poder adquisitu de la comarca i la seva localització fronterera, però, sobretot, pel

desenvolupament  turístc  de  la  Costa  Brava.  Aquesta  és  un  pol  d’atracció  pel  turisme  més

tradicional (turisme de costa), que, juntament amb el turisme cultural i el turisme rural, conformen

les tres principals categories de turisme de l’Alt Empordà.

L’anàlisi ocupacional de la comarca ens mostra el caràcter antcíclic del sector turístc, ja que, en

temps de crisi, aquest sector és el que acapara la majoria de treballadors de la comarca. L’any 2005

el  32%  dels  treballadors  eren  empleats  administratus  i  el  34,5%  operadors  instal·ladors  de

maquinària i  muntadors,  mentre que  l’any 2012 el  41% dels  treballadors  eren empleats  en la

restauració i el comerç. Cal destacar la reducció en la qualifcació dels llocs de treball creats i la

precarietat  laboral  com a  conseqüència  de  la  crisi  (l’any  2012 el  34,2% de treballadors  a  l’Alt

Empordà eren treballadors no qualifcats).

Tot i el pes del sector turístc dins l’economia de l’Alt Empordà, el Pla Estratègic destaca, no només

la  manca de personal  qualificat,  sinó que també les  deficiències en les infraestructures de les

empreses.  Aquestes no disposen d’una infraestructura en telecomunicacions adequada, fet que

difculta el futur desenvolupament del sector turístc. Per exemple, a l’hora de gestonar reserves i
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per  cobrir  la  mateixa  demanda  del  turista  com  a  servei  imprescindible  (servei  wif en  hotels,

càmpings, etc).

A l’hora d’elaborar l’anàlisi del sector del turisme empordanès, el Pla Estratègic destaca tres idees

principals a tenir en compte:

1. L’economia de la comarca està basada fonamentalment en el turisme, amb dos models

principals que són el turisme de costa i el turisme d’interior.  Aquests dos models no es

troben integrats i, per tant, no aproften tot el potencial econòmic que contenen.

2. El comerç al detall de la comarca s’enfronta a un seguit de difcultats, que són: l’evasió de la

despesa  fora  de  la  comarca,  l’estacionalitat  del  sector  turístc,  les  defciències  en

l’urbanisme comercial i la qualitat del capital humà.

3. Els recursos naturals de la comarca, com els Parcs Naturals, estan desaproftats, ja que no

es valora el seu potencial econòmic, hi ha problemes de coordinació amb els ens gestors,

de difusió de les actvitats turístques s’hi desenvolupen, així com una gran dependència

dels fons públics.

El  Pla  Estratègic  en  l’àmbit  del  deseniolupament  econòmic  local  i  l’ocupacii  a  l’Alt  Empordà

identfca doncs, el turisme com a un dels sectors claus de l’economia alt empordanesa. D’aquí, se’n

deriva el Pla d’Acció Sectorial en l’àmbit del desenvolupament turístc. 

La proposta concreta del Pla d’Accii Sectorial en l’àmbit del deseniolupament turístc considera que

s’ha de tenir present la diversitat geogràfca de la comarca. Això permet la creació i promoció de

productes diferenciats que afavoreixin la possibilitat de generar prestgi en el conjunt del territori,

que  afavoreixin  la  millora  de  l’experiència  turístca  en  els  destns  litorals,  la  reducció  de  les

fluctuacions estacionals de la demanda i la integració del conjunt del territori (costa‐interior) en

l’estratègia de dinamització turístca.

L’objectu  general  del  Pla  d’Acció  és  assegurar  el  desenvolupament  de  les  diverses  iniciatves

turístques existents, dotar‐les de contnguts, facilitar la seva gestó i donar suport a la creació de

productes turístcs.

Aquesta  proposta  incorpora  el  model  VICE,  que  enten l’actvitat  turístca  com a  resultat  de la

interacció entre els visitants, la indústria i l’entorn. D’aquesta manera el Pla d’Acció s’estructura

sota els paràmetres de qualitat, desenvolupament sostenible,  noves tecnologies i  economia del

coneixement, pel que fa als factors claus que marquen la compettvitat dels destns turístcs; la

salut, la sostenibilitat, la justcia social i el desenvolupament personal, pel que fa a les pautes de

consum dels mercats dels països més desenvolupats; i la defnició de dest turístc sostenible: “Un

dest turístc és una part signifcatva d’un territori gestonada per al seu desenvolupament turístc
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per part  d’autoritats  locals,  gestors  d’espais  protegits,  associacions públic‐privades de territoris

d’especial atractu turístc o per empreses del sector privat3”.

El Pla d’Acció proposa 3 línies estratègiques amb un seguit d’11 d’accions en total:

1. Aposta per a la sostenibilitat

2. Diversifcació de producte i segmentació de mercats

3. Cooperació i treball en xarxa

1. Aposta per la sostenibilitat
1.1 Aplicar indicadors que permetn avaluar l’impacte que té l’actvitat turístca en el territori.
1.2 Promoure estratègies per incrementar la mobilitat sostenible en les experiències turístques.
1.3 Implementar programes de turisme accessible.
1.4 Contnuar incentvant la qualitat dels serveis turístcs tant públics com privats a través d’ecolabels i marques

de qualitat turístca.
2. Diversificació de producte i segmentació de mercats
2.1  Posar  en valor  la  diversitat  dels  recursos  turístcs,  actvitats  i  centres  d’interès  que ofereix  la  comarca.

Programa de comunicació i promoció.
2.2 Suport a la creació de productes específcs per millorar l’ocupació dels establiments.
2.3 Cooperar amb les iniciatves locals dels Ajuntaments relacionades amb la valorització.
2.4  Promoure  els  productes  del  territori  (agroalimentaris  i  artesans)  i  la  seva  incorporació  a  l’oferta  dels

establiments.
3. Cooperació i treball en xarxa
3.1 Consolidar la cooperació amb els agents públics i privats de la comarca a través de la Taula d’ofcines de

turisme i de l’AAET.
3.2  Treballar  de  forma  coordinada  amb  tots  els  gestors  de  les  diferents  iniciatves  turístques  de  caràcter

transversal en que l’Alt Empordà hi està implicat
3.3 Fomentar la cooperació amb territoris amb característques similars en el context europeu, que apliquin

models de desenvolupament turístc similars als què s’estan plantejant.

Taula 3-4. Línies estratègies i accions del Pla d’Accii

5 Objectius de l’operació

En el marc de la convocatòria ORDRE GAH/45/2016, de 7 de març per la qual s’aproven les bases

reguladores per seleccionar operacions de les enttats locals susceptbles de cofnançament per PO

FEDER de Catalunya 2014‐2020, eixos prioritaris 4 i 6, puclicada en 14 de març de 2016, el Consell

Comarcal  de  l’Alt  Empordà proposa  la  present  candidatura,  amb actuacions alineades per  una

banda,  amb els  objectus  estratègics  del  Pla  d’Acció  sectorial  en  l’àmbit  del  desenvolupament

turístc i per l’altra amb l’objectu 6.3.1 del PO FEDER Catalunya: 

Els objectus del present projecte són:  

3 English Tourist Board and Tourism Management Insttute. “Destnaton Management Handbook” (2003 – subjecte a
reiisions contnuades)
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1. Posar en valor la diversitat dels recursos turístcs, actvitats i centres d’interès que ofereix la

comarca

2. Impuls  i  promoció d’espais  d’interés  turístc,  que afavoreixin  la  millora  de l’experiència

turístca en els destns litorals, la reducció de les fluctuacions estacionals de la demanda i la

integració del conjunt del territori 

3. Treballar  de  forma coordinada  amb tots  els  gestors  públics  de  les  diferents  iniciatves

turístques on l’Alt Empordà hi està implicat.

Dins del primer objectu es planteja la identfcació i integració de tots els recursos d’interès turístc

de la comarca, amb el desenvolupament d’una plataforma tecnològica que els ubiqui en el mapa

que  permet visualitzar‐ne  adequadament  els  accessos,  juntament  amb el  desplegament  de  la

senyalització  in  situ a tots aquest recursos.  Aquesta actuació,  doncs,  dóna resposta a l’objectu

6.3.1,  partcularment és una acció de senyalització turístca enfocada a la millora del  patrimoni

cultural i natural de la comarca de l’Alt Empordà.

Per desenvolupar el segon objectu es plantegen tant actuacions d’adequació i millora dels accessos

als punts d’interès turístc, com la rehabilitació dels mateixos punts d’interès turístc, entenent que

aquestes actvitats responen a actuacions de rehabilitació d’espais urbans de la comarca de l’Alt

Empordà.

Per últm, el  desenvolupament del  present projecte dota d’un marc de treball  de col·laboració

pública entre els diferents organismes municipals i supramunicipals de la comarca que marca un

canvi en la gestó i desenvolupament de projectes en l’àmbit turístc, no només per assolir i posar

en valors els diferents recursos sinó també per crear altres sinèrgies d’interès comú. 
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6 Contribució de l’operació a l’assoliment de les prioritats definides

en PO FEDER 2014-2020 

El  Programa Operatu  d’Inversió en Creixement i Ocupació  FEDER Catalunya 2014‐2020 defneix

com a prioritat d’inversió (PI 6.3) la “conservació, la protecció, el foment i el desenvolupament del

patrimoni cultural natural i cultural”. Un dels objectus específcs d’aquesta prioritat d’inversió és

l’OE 6.3.1:

 Promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural.

El PO FEDER justfca la necessitat de les ajudes donat que la conservació i la posada en valor del

patrimoni es considera un aspecte necessari per a aconseguir un major equilibri territorial a través

de les oportunitats que ofereix  l’actvitat  turístca per a revitalitzar  i  dinamitzar  l’economia del

territori. La creació de productes turístcs nous a partr de la posada en valor del patrimoni cultural

contribuirà a millorar i  a ampliar l’oferta turístca de Catalunya i  a aconseguir un model turístc

global  que integri  tot  el  territori.  Amb aquest objectu es pretén aconseguir la  recuperació  del

patrimoni arquitectònic històric de Catalunya de tal manera que serveixi per a revitalitzar el teixit

existent, dinamitzar l’economia i aturar la seva degradació.

Els resultats concrets que es pretenen obtenir són:

 Recuperació del patrimoni arquitectònic històric de Catalunya.

 Ampliació i millora de l’oferta del turisme cultural.

 Foment de la conservació del patrimoni i dels nuclis antcs.

És  en  aquest  marc  de  potenciació  del  patrimoni  cultural  que  es  planteja  en  el  PO  FEDER  on

s’encabeixen els objectus del projecte per tal de fomentar la compettvitat així com aconseguir

una reactvació de l’economia. Els dos primers – 1) Posar en valor la diversitat de recursos turístccs,

actvitats i centres d’interès que ofereix la comarca i 2) impuls i promoció d’espais d’interés turístc

– contribueixen a la preservació del patrimoni i a la millora de l’oferta actual de turisme cultural i

natural,  amb  la  fnalitat  no  només  d’augmentar‐ne  l’atractu  sinó  també  reduir  l’elevada

estacionalitzadicó del turisme de la comarca o millorar la qualitat del capital humà, entre altres. 

El  tercer dels  objectus defnits  dins l’abast  del  projecte  fa  referència a la coordinació i  gestó

comuna dels diversos municipis per impulsar diferents iniciatves futures en línia dels propòsits

anteriors, que facilitn la integració dels models costa i interior i que, mitjançant la comunicació, faci

un àmplia difusió de les possibilitats turístques de la zona. 
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7 Descripció general de l’operació i de les actuacions previstes. Pla de

treball

El projecte FEDER Eix 6 Conseriacii, foment i deseniolupament del patrimoni natural i cultural de

l’Alt Empordà, s’estructura en base a 12 actuacions, emmarcades en els objectus estratègics del

projecte:

Vinculat al primer objectu, de posta en valor la diversitat dels recursos turístcs, actvitats i centres

d’interès que ofereix la comarca, s’inclou la següent actuació:

 Digilització i senyalització fsica i virtual de tots els recursos patriomonials i turístcs de la

comarca de l’Alt Empordà.  Inclou el desenvolupament d’una plataforma tecnològica amb

els diferents actus patrimonials i l’òptma senyalizació d’aquests per millorar l’experiència

dels visitants.

Com a actvitats vinculades al segon objectu, d’impuls i promoció d’espais d’interès turístc, que

afavoreixin la millora de l’experiència turístca en els destns litorals, la reducció de les fluctuacions

estacionals  de  la  demanda  i  la  integració  del  conjunt  del  territori,  s’inclouren  les  següents  9

actuacions:

 Creació  del  Centre  Interpretatu del  Llagut  Català  i  el  seu accés  al  terme municipal  de

Colera,  per  donar  a  conèixer  la  història  del  Llagut  gràcies  a  la  rehabilitació  d’un espai

municipal.

 Condicionament de la connexió entre el carrer Hospital i la Torre Carlina al terme municipal

de Maçanet de Cabrenys que connecta el casc antc i l’antga part emmurallada del poble

fns la Torre Carlina, espais de gran interès cultural.

 Millora  de  la  plaça  Sant  Antoni,  senyalització  turístca  i  innovació  tecnològica  al  terme

municipal  de  Navata.  Les  actvitats  estan  emmarcades  en  una part  del  recorregut  de

l’antga muralla medieval, l’últm tram que precisa intervenció.

 Recuperació de l’antc camí de la vinya d’en Xirau – Accés al monument Walter Benjamin i

espai natural  de l’Albera marítma de Portbou que garenteixi un accés controlat,  segur,

ambientalment integrat i d'interès turístc i cultural.

 Naturalització de l’entorn de la muralla de ponent de la Ciutadella de Roses a través de la

creació d’un nou accés a peu i d’un tractement del paissatge que l’envolta.

 Dinamització turístca a l’entorn del Monestr de Sant Miquel del Fluvià  amb una millora de

l’espai d’accés i estada al recinte romànic, eliminant l’accés rodat i altres infraestructures

que interfereixen en la percepció visual.

 Millora  del  carrer  del  Mar,  eix  de connexió del  nucli  antc  de Sant Pere  Pescador amb

l’entorn del riu Fluvià i via principal  de la població.
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 Recuperació del bosc de ribera de la zona de l’illa  de l’Albanyà  de Torroella  de Fluvià,

condicionant l’espai pertanyent al patrimoni natural i  cultural i enllaçant‐lo amb d’altres

propers com GR o Itnerànnia.

 Rehabilitació del Mas en el Castell de Palol Sabaldòria. Subfase planta baixa – Vilafant. Es

preveu  habilitar  diversos  espais  –  d’ús  públic,  docent  i  d’investgació  –  vinculats  al

patrimoni  natural,  arquitectònic  i  arqueològic  de  l’entorn  del  riu  Manol  al  Paratge  del

Castell de Palol.

Les dues operacions restants – 11) Gestó i  coordinació i  12) Comunicació – estàn directament

vinculades al tercer dels objectus, referent al treball coordinat entre tots els gestors públics de la

comarca. A més, la primera operació també contribueix a aquest treball conjunt degut al caràcter

plurimunicipal que tndrà l’eina digital.

Per tant, les diferents actuacions, aliniades amb els objectus estratègics de l’operació segons s’ha

exposat en els paràgrafs anteriors, doten d’un sentt global al projecte altempordanès, en direcció

al què apunten els seus plans estratègics en termes tant de desenvolupament econòmic com de

turisme i,  a  més  alt  nivell,  amb Catalunya  i  el  Programa Operatu  d’Inversió  en Creixement  i

Ocupació   FEDER  2014‐2020  en  l’àmbit  de  la  “conservació,  la  protecció,  el  foment  i  el

desenvolupament del patrimoni cultural natural i cultural”.

Amb  la  voluntat  de  reduir  la  forta  estacionalització  dels  visitants  de  la  comarca  així  com  de

potenciar el turisme d’interior, la present operació representa l’impuls necessari per, en primer

lloc, habilitar diferents espais que millorin l’experiència dels visitants i, en segon lloc, potenciar‐ho

amb una part innovadora i tecnològica que posi en valor els recursos turístcs, actvitats i centres

d’interès que ofereix la comarca; tot això amb un treball conjunt i coordinat entre les diferents

localitats de l’Alt Empordà amb l’objectu d’explotar‐ho de la millor manera possible.

7.1 Descripció de les actuacions 

A contnuació es detallen les 12 actuacions de l’operació.

Actuació 1. Digitalització i senyalització dels recursos patrimonials i turístcs de l’Alt Empordà

Antecedents i justfcació

L’actvitat de dinamització turístca a la comarca de l'Alt Empordà té una llarga trajectòria i s’ha

caracteritzat en els últms anys per la seva capacitat de treballar a diferents escales territorials,

aproftant la seva situació geogràfca ‐entre els Pirineus i el mar‐. Les platges, la pertnença a la

marca turístca Costa Brava, l'arribada del TGV, el reconeixement que té la plana de l’Empordà com

un  espai  amb  una  alta  qualitat  de  vida,  pels  seus  recursos  naturals,  culturals,  paisatgístcs,
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etnològics i gastronòmics. Tot i aquestes riqueses del territori, s'ha fet evident la necessitat de la

comarca de cercar ajuda externa per adaptar‐se als canvis i modernitzar‐se ja que aquesta mateixa

diversitat  i  pluralitat  la  fa  molt  complicada  de  gestonar  i  promocionar  i  no  la  fa  immune als

problemes generats per la crisi econòmica general.

Objectus específcs

Els principals objectus de la present actuació són:

1. Posar en valor la diversitat dels recursos turístcs, actvitats i centres d’interès que ofereix la

comarca

2. Impulsar i promocionar espais d'interès turístc, que afavoreixin la millora de l’experiència

turístca en els destns litorals, la reducció de les fluctuacions estacionals de la demanda i la

integració del conjunt del territori

Descripció de les actvitats

L'actuació  es  fonamenta  en  l’ús  de  les  noves  tecnologies  per  proporcionar  al  visitant  el

coneixement del territori i millorar la seva experiència, facilitant a l’usuari la localització dels indrets

patrimonials en 4 idiomes diferents.

Les actvitats vinculades a la present actuació es poden segmentar en les següents fases:

Fase1:  Recull  dels  recursos  turístcs  i  patrimonials  i  elaboració  de  material  de  difusió,  amb

descripció del recurs en quatre idiomes, identfcació de les coordenades gps, fotografes.

Fase  2:  Senyalització  de  recursos  turístcs  de  l'Alt  Empordà  inclouran  un  text  breu  amb

informació bàsica de l’element d’interès i la referencia a la plataforma digital, on es podrà obtenir

més dades del recurs identfcat i es retraran els antcs senyals.
Fase 3: Realització de la plataforma digital amb la incorporació del contngut recollit i/o elaborat.

Actuació 2. Creació del Centre Interpretatu del Llagut Català i el seu accés – Colera

Antecedents i justfcació

Colera ha estat sempre un poble pioner  en la història del llagut català, perquè aquesta tradició

perduri al poble i es pugui donar a conèixer a la resta del món, l’Ajuntament proposa la creació d’un

centre interpretatu del llagut català el qual convertrà el poble en un referent esportu i turístc.

Objectus

L’objectu previst és multplicar el nombre de visitants al poble oferint la possibilitat de conèixer la

història del llagut català a més de tots els atractus de què Colera ja disposa. Des de la corporació es

pretén que l’actuació tngui un abast el més ampli possible a nivell comarcal i provincial.

18



Descripció de les actvitats

La  Creació  del  Centre  Interpretatu  del  Llagut  Català  comporta  l'execució  de  les  obres  de

rehabilitació de la primera planta de l'edifci municipal situat al carrer Mar, 49  ja que l'espai actual

està inacabat i  es preveu realitzar‐ne els  terres,  sostres,  fusteria,  enguixat,  parets i  cels‐rasos i

instal·lacions per a la  creació d'una zona polivalent composta de diferents espais per poder exposar

fotografes i obres relacionades amb el llagut català i amb la història del rem a Colera, una aula

audiovisual per dur‐hi a terme conferències, classes i tota mena d’actes relacionats amb el llagut

català, també està previst  la instal·lació d'un ascensor per tal que el centre sigui accessible.

Actuació 3. Condicionament de la connexió entre el carrer Hospital i la Torre Carlina – Maçanet

de Cabrenys

Antecedents i justfcació

L’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys fa temps que treballa en el condicionament de la connexió

entre aquests dos espais pel gran interès històric i cultural que suposen. El 2013 es va demanar una

subvenció al PUOSC, no obstant, va cancel·lar‐se el fons i l’obra no va poder ser executada. Amb

aquesta actuació es completarà l’adequació de l’accés del casc antc i l’antga part emmurallada del

poble fns la Torre Carlina, que avui dia es troben en molt mal estat.

Objectus

Es pretén que amb el desenvolupament d’aquest projecte pugui donar‐se a l’espai la imatge de

regeneració i facilitat d’accés necessaris per tal que es converteixin en el punt turístc de rellevància

que mereixen d’acord amb l’interès històric i cultural de la muralla medieval i la Torre Carlina. Amb

aquest  objectu  pretenem  arribar  a  turistes  d’arreu  de  la  província  i  de  França  (Maçanet  de

Cabrenys fa frontera amb 4 pobles de la Catalunya Nord).

Descripció de les actvitats

 Aquests objectus poden assolir‐se amb el desenvolupament de les següents tasques:

1) Rehabilitar els murs pedra que sostenen el vial.

2) Soterrar els serveis de xarxa elèctrica, refer la xarxa d’aigua existent d'uralita i separació de

xarxes de clavegueram d'aigües fecals i  aigües pluvials i  soterrar els serveis  de la xarxa de

telefonia. 

3) Millorar l’enllumenat dels diferents espais, augmentant així el nivell de seguretat. 

4) Pavimentar la totalitat de la superfcie. 

5) Disposar d’una ordenació de conjunt que permet que les diverses fases de licitació d’obra

de re urbanització, les possibles actuacions aïllades de la brigada municipal, i les intervencions

convingudes de les companyies de serveis mantnguin una coherència arquitectònica. 

6) Recuperar i posar en valor el recorregut d’accés al nucli històric. 

19



7) Millorar les condicions de seguretat vial dels residents de l’entorn.

Actuació  4.  Millora  de  la  plaça  Sant  Antoni,  senyalització  turístca  i  innovació  tecnològica  –

Navata

Antecedents i justfcació

Des del 2005 fns al 2015 s’ha realitzat un seguit de projectes dedicats a dinamitzar i promoure

l’actvitat  turístca  del  municipi,  així  com el  seu patrimoni  cultural.  Aquests  projectes  i  accions

realitzats al llarg de més de 10 anys orientats a la millora dels espais i la sostenibilitat de Navata,

requereixen en aquest moment d’una consolidació i un nou impuls per contnuar avançant en la

dinamització econòmica, en especial en l’àmbit turístc. L’actual projecte representa la culminació

d’aquest procés:  la  fnalització de la  intervenció urbana i  defnició  de Navata com a destnació

turístca.

Objectus

La fnalitat del projecte és la rehabilitació d’un espai urbà de 530 m2 i  l’adequació turístca del

municipi  mitjançant  actuacions  de  senyalització  urbana,  també l’ús  de  solucions  tecnològiques

intel·ligents innovadores per a la informació turístca. Es pretén l’adequació de la Placeta de Sant

Antoni i un tram del Carrer Empordà, emmarcant part del recorregut de l’antga muralla medieval i

acabant una de les fases del Pla Director.

L’abast territorial és el terme municipal de Navata com a destnació turístca, i en especial el nucli

urbà, pel que fa a la intervenció urbanístca. 

Descripció de les actvitats

Les actuacions que es portaran a terme són:

1. Intervenció urbanístca al nucli urbà. A la placeta Sant Antoni i al Carrer Empordà:

1.1. Enderrocs 

1.2. Moviment de terres

1.3. Instal·lació de xarxes pluvials

1.4. Xarxes d’aigua potable i gas

1.5. Xarxa de telèfon

1.6. Enllumenat públic

1.7. Paviment, jardineria i mobiliari.

2. Millora de la mobilitat i adequació turístca 

2.1. Senyalització urbana
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Actuació  5.  Recuperació  de l’antc  camí de la  vinya d’en  Xirau – Accés  al  monument  Walter

Benjamin i espai natural de l’Albera marítma – Portbou

Antecedents i justfcació

La construcció de la nova carretera N‐260 amb els dos túnels ha permès deixar la carretera vella

com un itnerari alternatu amb un trànsit reduït i apte per a cicloturisme i vianants. Aquest camí

completa l’itnerari circular del municipi que uneix el centre del municipi, la costa, la muntanya de

Portbou, el mirador del Claper, el cementri municipal, el monument memorial Walter Benjamín, el

ferrocarril i tornar al centre del municipi.  D'altra banda la construcció del port va deixar aquesta

infraestructura en una situació de cul‐de‐sac amb un únic accés que no és transitable en cas de

temporals  marítms  de  Llevant.  L'antc  carni  de  la  Vinya  d'En  Xirau  uneix  aquestes  dues

infraestructures tot passant per l'espai natural de zona d'especial protecció de les aus de la xarxa

Natura 2000. La rehabilitació del carni es justfca per un triple interès públic: l'accés controlat al

medi natural, la via d'evacuació i emergència del port i el passeig marítm i un itnerari ambiental,

cultural i turístc segur.

Objectus

L’objectu del projecte és promoure l’actvitat turístca en el municipi completant una anella cultural

i  paisatgístca,  resum  del  municipi  de  Portbou.   Fomentant  el  patrimoni  cultural,  natural  i

paisatgístc mitjançant l'adequació i  senyalització de l'espai  d'interès turístc i  natural,  l’accés al

litoral de Portbou i el medi natural protegit a través de la recuperació d'un antc camí transformant‐

lo en un accés controlat, segur, ambientalment integrat i d'interès turístc i cultural.

Descripció de les actvitats

Les actuacions en l’execució del projecte són:

1. L’explanació del camí existent, antc camí de la vinya d’en Xirau.

2. Obertura i formació del tram de connexió fns la base del port.

3. Obres  de  fàbrica  i  pavimentació,  on  es  realitzaran  les  esculleres  de  anivellació  i  les

canalitzacions del  rec existent,  el  paviment del  camí i  elements de protecció per  evitar

escorrancs  en  casos  de  pluja.  Integració  paisatgístca  on  es  realitzaran  replantacions

d’espècies  autòctones,  murets  de  pedra  seca  en  desnivells,  pettes  actuacions  de

anivellació i rehabilitació de talussos amb terra vegetal.

4. Senyalització  i  seguretat,  dels  punts  d’interès,  tant  culturals  com  paisatgístcs,  i  de  les

unions  amb  els  recorreguts  tant  municipals  com  supramunicipals  com  són  els  GR.

Instal·lació d’elements de protecció en desnivells i per evitar el pas de vehicles i facilitar el

pas de la fauna.

Actuació 6. Naturalització de l’entorn de la muralla de ponent de la Ciutadella de Roses – Roses
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Antecedents i justfcació

Fer compatble i dignifdar l’entorn de la  Ciutadella de Roses i l’ús del passeig, l’espai públic i la

zona verda. Es preveu ampliar les façanes existents a la muralla, retrar les terres que la tapen o la

cobreixen i desenterrar la font de la Vituà, rehabilitar‐la i condicionar l’accés mitjançant rampes des

de la ronda de Circumval·lació i des de l’avinguda de Rhode.

Objectu

L’objectu del projecte és posar en valor el recinte de la Ciutadella de Roses com a incentu turístc i

com a complement del turisme tradicional d’estueig.

Descripció de les actvitats

Les actuacions es poden desglossar en els següents  àmbits:

1. Execució del nou accés a peu de muralla per la ronda de Circumval·lació.

2. Tractament paisatgístc del marge de la muralla de ponent, per a gaudir com a parc.

3. Desviament de la infraestructura de la xarxa d’abastament d’aigua municipal.

Actuació 7. Dinamització turístca a l’entorn del Monestr de Sant Miquel del Fluvià – Miquel de

Fluvià

Antecedents i justfcació

L’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià va engegar fa uns anys un treball ampli i ambiciós, del qual

la proposta actual forma part, amb dos objectus:

‐ La reorganització i adequació dels carrers del nucli històric.

‐ La recuperació de l’antc recinte monàstc al voltant de l’Església de Sant Miquel.

La proposta actual es justfca per la intenció de portar a terme una millora de l’espai d’accés i

estada al recinte romànic, tancant una anella per circulació de vehicles perimetral, que permet

alliberar‐los d’aquesta, creant un accés exclusiu de qualitat per vianants al recinte, a la vegada que

millorar la percepció visual del mateix, alliberant‐lo del cablejat aeri i la torre que la interfereix. El

projecte  s’emmarcaria  doncs  dintre  de  la  tpologia  establerta  de  rehabilitació  d’espais  urbans,

millora del coneixement del patrimoni cultural i del seu potencial econòmica, implementació de

xarxes de revalorització i desenvolupament del patrimoni cultural i rehabilitació d’infraestructures

que permetn la valorització del patrimoni.

Objectus

L’actuació  té  com a objectu prioritari  potenciar  i  facilitar  l’afluència  de visitants  al  recinte  del

Monestr romànic  de Sant Miquel de Fluvià.  Aquest foment millora  l’estacionalitat  del  turisme,
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afavorint les visites en les diferents estacions de l’any amb una conseqüent millora dels sectors que

l’envolta.

Descripció de les actvitats

L’actuació del projecte:

1. Solucionar l’interferència de l’accés rodat i l’aparcament de vehicles al recinte romànic.

2. Executar un accés exclusiu per vianants de qualitat, dignifcant l’accés al recinte amb un

itnerari  de  formigó colorejat  amb tres  transversals  de  pedra  dotat  d’arbrat  i  enllumenat,

completant l’acabat del paviment de llambordins i lloses de pedra existent a l’inici del carrer de

la Font, enfront del monument romànic.

3. Desmuntatge de les línies aèries de cablejat elèctric i la torre existents just al davant de

l’Església, aproftant l’existència d’una infraestructura de serveis soterrada aproftable.

Actuació 8. Millora del carrer del Mar, eix de connexió del nucli antc de Sant Pere Pescador amb

l’entorn del riu Fluvià – Sant Pere Pescador

Antecedents i justfcació

L’Ajuntament de Sant Pere Pescador ja va executar en el període 2009‐2011 i  sota un projecte

FEDER/PUOSC, una primera fase de regeneració urbana en l’entorn dels carrers que formaven la

muralla antga del poble (Verge del Portalet, Carme i Girona). Així mateix l’any passat, 2015, també

van desenvolupar sota el Pla de Foment Territorial de Turisme una primera fase de regeneració

urbana al Carrer del  Mar, que és l’arteria principal que travessa el poble i connecta el nucli històric

amb el riu Fluvià.

La justfcació de l'actuació proposada bé donada per la necessitat de poder donar contnuïtat i

posar en valor aquesta artèria principal del nucli històric i antc de Sant Pere Pescador .  Aquesta

actuació, per tant, forma part d'una segona fase de treball.

Objectus

L'objectu d'aquesta  actuació  és  revalorar  i  potenciar  el  nucli  antc  del  municipi,  executant,  en

primer lloc, la millora del carrer del Mar, que interconnect aquesta via principal amb el nucli antc i

l’entorn del riu Fluvià, a banda de realçar l’entorn històric del municipi.

Descripció de les actvitats

En línia dels  objectus esmentats,  les actvitats que es duran a terme en el  període al llarg del

període d’execució de l’operació són:
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 Millora  del  carrer  del  Mar,  eix  de connexió del  nucli  antc  de Sant Pere  Pescador amb

l’entorn del riu Fluvià atès que durant l'any 2015 es va realitzar el tram intermig d’aquest

eix. 

 Instal·lació de senyalització, adequació de l'enllumenat públic, el mobiliari urbà i l'arbrat o

vegetació corresponent per a revaloritzar l’entorn històric del municipi. 

Actuació 9. Recuperació del bosc de ribera de la zona de l’illa de l’Albanyà – Torroella de Fluvià

Antecedents

L’ajuntament de Torroella de Fluvià disposa d’uns 35.000 m² de bosc de ribera proper al riu Fluvià

corresponent al patrimoni natrural i cultural de la zona on, a més de les espècies pròpies d’aquest

tpus de bosc, hi ha aparegut espècies alienes com ara pins, heures i maleses diverses. Dins del bosc

hi ha diverses construccions antgues com ara un festejador, un safareig o un pou, entre altres.

A  més,  al  costat  d’aquest  bosc  hi  ha  també unes basses  conseqüència  d’antgues explotacions

d’àrids.

Objectus

L’objectu  és  el  condicionament  de  tot  l’espai  entès  com  a  patrimoni  natural  i  cultural,  amb

itneraris que en permetn la interpretació, sensibilització i valorització. Aquest itneraris, en tot o

en part, s’haurien d’enllaçar amb altres de més recorregut tpus GR o Itnerànnia que són molt

propers. Permetria enllaçar el camí que ve de Sant Pere Pescador amb el camí i carril bici que va

fns al terme municipal de Sant Miquel de Fluvià.

Descripció de les actvitats

Les actuacions el projecte són:

1) Neteja i  esbrossada: per tal de poder determinar l’estat dels arbres, altres espècies

vegetals  i  les construccions  cal  poder accedir  a  tots els  punts de l’espai.  L’actuació

consistrà  en  l’eliminació  de  herbes,  arbusts,  heures,  canyes  i  altres  maleses  i

entrebancs.

2) Eliminació  dels  elements  sobrers:  tala  i  extracció  dels  arbres  morts  i  dels  que  es

consideri que no pertanyen al bosc de ribera. Enderroc i gestó com a residu de les

construccions a eliminar.

3) Adequació de l’espai al seu ús: 

a) Aplicació de mesures per a afavorir les espècies pròpies del tpus de bosc.

b) Consolidació de les construccions a mantenir.

c) Delimitació i consolidació dels camins, senyalització i informació.

d) Instal·lació de mobiliari (zona de repòs)

Actuació  10.  Rehabilitació  del  Mas en el  Castell  de Palol  Sabaldòria.  Subfase  planta  baixa  –

Vilafant
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Antecedents I justfcació

En el transcurs dels anys 2011‐2012 es va portar a terme la primera fase de la rehabilitació de la

masia de Palol Sabaldòria que abastà els treballs de consolidació de l'estructura i les cobertes, tot

dotant als espais d'una confguració bàsica. El projecte corresponent a la segona fase contempla

tota la resta de capítols necessaris per a la utlització de l'edifci.

Objectus

L'edifcació del Mas en el conjunt del Castell de Palol Sabaldòria, que es destnarà a equipament

cultural,  pretén acollir  diferents  aspectes  relacionats  amb l'estudi  de  la  natura  i  del  patrimoni

paisatgístc, arquitectònic i  arqueològic de l'entorn del riu Manol al paratge del Castell  de Palol

Sabaldòria. Així,  l'edifci comprèn espais d'ús públic general, espais docents per a grups i  espais

restringits per a estudiosos i investgadors.

Descripció de les actvitats

La  subfase  corresponent  a  la  planta  baixa  inclou  la  realització  dels  tancaments,  acabats  i

instal·lacions i importa un total de 292.022,13€ , IVA inclòs, dels quals ja s'ha iniciat el procediment

per a l'execució d’una primer part corresponent a l'accessibilitat a aquesta planta baixa que té un

pressupost de 120.000 €, IVA inclòs. Les actuacions que es proposen per a la seva inclusió a la

candidatura  de  l'Eix  6  del  FEDER  corresponen  a  una  segona  fase  i  tenen  un  pressupost  de

172.022,13 €, IVA inclòs.

La realització d'aquests dos desglossats comportarà l'acabament de la totalitat de la planta baixa

amb els seus revestments i paviments accessibles sense barreres, amb els seus sanitaris complets

inclòs l'adaptat, i en correcte funcionament l'enllumenat, els sistemes de protecció contra incendis,

la senyalització d'emergència, i la ventlació o renovació d'aire amb recuperador.

Actuació 11. Gestó i coordinació de l’operació

El  Consell  Comarcal  de l’Alt  Empordà contractarà una persona exclusivament per desenvolupar

tasques  de  l’operació,  principalment  vinculades  a  aspectes  de  gestó  i  coordinació  per  tal  de

garantr l’èxit en l’execució del projecte.

Actuació 12. Comunicació

Amb la fnalitat de donar a conèixer la present operació i promocionar‐la, es defneirà un Pla de

Comunicació on s’estableixin les accions que s’hauran de dur a terme durant el període 2017‐2020.
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7.2 Incorporació de les TIC en l’operació  

La incorporació de tecnologies de la informació i comunicació (TIC) a l’operació, la doten d’un valor

afegit que busca motvar als potencials visitants per a l’explotació i descobriment d’espais d’elevat

valor  cultural,  promoure  el  coneixement  del  territori,  fent  créixer  la  demanda  tot  impulsant

l’economia de la zona.

La potenciació de diferents espais patrimonials d’interès turístc de la comarca de l’Alt Empordà,

tndrà,  en  una  plataforma  tecnològica,  un  instrument  comú  que  ajudi  a  potenciar  i,  alhora

gestonar,  la  pluralitat  de  recursos  d’aquest  àmbit.  L’eina  tecnològica,  amb  el  suport  de  les

senyalitzacions previstes, proporcionarà al visitant el coneixement del territori i millorarà la seva

experiència, facilitant a l’usuari la localització dels indrets patrimonials en idiomes diferents.  A més,

permetrà la consulta d’informació d’interès i navegar per la història, la cultura o la natura de l'Alt

Empordà abans i/o durant cada recorregut. A més, contribuirà a la creació de sinèrgies entre els

diferents municipis que permetn explotar al màxim, l’eina i els benefcis que això pugui comportar.

D’altra banda, també algunes actuacions partculars incorporen o fomenten l’ús de les tecnologies

de la informació i la comunicació, mitjançant la rehabilitació d’espais que n’impulsen la utlització ja

sigui millorant les infraestructures o creant espais multmèdia o de contngut digital.
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8 Pla de treball
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9 Pressupost
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El pressupost de l’operació ascendeix a 1.827.025,93 € (IVA exclòs), tal com es mostra en la taula resum següent, on hi fguren els ingressos, les despeses

(per actuació i per tpologia). El Consell Comarcal de l’Alt Empordà té designada una partda pressupostària de 913.512,97€ per el període 2017‐2020 que

permetrà fnançar l’operació.

A contnuació s’adjunta el desglòs de pressupot , amb els valors imputats de anualment:
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10

Recursos  humans  dedicats  inequívocament  a  l’operació

subvencionada.

Atesa la vocació comarcal del projecte, que cerca la potenciació patrimonial de l’Alt Empordà tant

de les zones costaneres com de les interiors, el Consell Comarcal contractarà de forma directe una

persona  durant  el  periode  de  duració  de  l’operació,  a  mitja  jornada,  com  a  responsable  de

l’execució del Pla de Treball defnit i amb les funcions especifcades a contnuació:

 Justfcació del projecte i interlocució amb el Departament de Governació, Administracions

Públiques i habitatge

 Preparació dels plecs per les licitacions de les diferents actuacions

 Coordinació de les diferents tasques de l’operació

 Seguiment de les actuacions

 Desenvolupament d’accions associades a la digilitació als recursos turístcs de la comarca 

 Promoció d’iniciatves i actvitats comarcals vinculades a l’operació

 Comunicació
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Per altra banda, les diverses actuacions que componen l’operació requeriran la subcontractació de

serveis experts que duguin a terme tasques referents a:

 Recuperació, rehabilitació, i/o adeqüació d’espais corresponents al patrimoni cultual de les

diferents poblacions, amb la qual cosa es requerirà la contractació de personal vinculat al

sector de la construcció , especialitzat en les tasques esmentades. Com l’operació global

s’emmarca  en  diferents  municipis,  caldrà  contractar  vàries  empreses  perquè  duguin  a

terme les obres corresponents.

 Senyalització  d’espais  turístcs  i  creació  o  condicionament  de  rutes  que  cobreixin  les

necessitats bàsiques d’informació, millorin l’accessibilitat i promocionin les zones d’interès.

De la mateixa manera que en el cas anterior, serà necessari contractar personal del sector

de la construcció. 

 Desenvolupament de l’eina tecnològica específca com a punt comú per la identfcació de

zones d’interès turístc,  no només dels espais habilitats sinó de tota la comarca. Per al

disseny  i  implantació  d’aquesta  eina,  caldrà  contractar  una  empresa  especialitzada  en

software i  les  Tecnologies  de  la  Informació  i  la  Comunicació  (TIC).  A  més,  de  forma

paral·lela al desenvolupament, hi haurà altres tasques que requeriran perfls diferents als

tecnològics per, per exemple, la traducció de contnguts o el treball de camp per realitzar

vídeos i/o fotografes, entre altres.

 Altres  tasques  requerides,  per  exemple,  per  a  la  difusió  del  projecte  les  quals  poden

requerir subcontractació de serveis de disseny gràfc.
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11 Descripció  mètodes  innovadors  a  utilitzar  en  l’àmbit  local,

especificant si és una adaptació de mètodes d’altres zones o no.

Tant la voluntat de millora contnua com la innovació són, avui en dia, aspectes claus per a ésser

compettu en qualsevol àmbit. Dins el projecte acutal, es pretén fomentar aquesta innovació tant

de manera directe com indirecte, és a dir, dins l’abast del projecte però que, alhora, tngui una

repercussió a l’entorn d’aquest. Així doncs, el projecte contempla com a mètodes innovadors:

Plataforma tecnològica

L’ús  de  la  plataforma  tecnológica  pot  representar  un  punt  d’inflexió  per  la  potenciació  del

patrimoni de la comarca de l’Alt Empordà, en una societat cada vegada més immergida en el món

digital. En conseqüència, és imprescindible disposar d’eines com la que es pretén desenvolupar per

donar a conèixer la zona i explotar de la millor manera possible els recursos tant de les zones més

freqüentades com de les menys conegudes.

Tal i com es fa constar en el Pla Estragègic de la comarca, les actvitats turístques tradicionals estan

identfcades com a potencialment decreixents,  amb la qual  cosa és precís  dotar‐les d’un valor

afegit que les potenciï i, alhora, benefciï al conjunt d’actvitats del sector.

Amb  la  fnalitat  de  garantr  un  model  innovador  però,  a  l’hora,  contrastat,  es  considera

imprescindible prendre de referència una altra plataforma de característques similars i ja existent.

És per això que, en aquest cas, s’agafarà la plataforma de turisme de la  Garrotxa4  com a  bona

pràctca  tant de les opcions com dels contnguts que ofereix. 

L’objectu que es proposa a curt termini, és a dir, dins l’abast de l’operació actual, és desenvolupar

una  primera  versió  de  la  plataforma  que  tngui  identfcats  tots  els  actus  patrimonials

altempordanesos ,  amb una interactuació dinàmica dins l’eina digital que permet identfcar‐los

amb facilitat i, amb els contnguts corresponents per cada cas.

Una segona fase, passada l’execució del projecte acutal, consistría en anar introduïnt més opcions i

contnguts  a  l’eina,  en línea del  què es  pot  trobar  a l’esmentada plataforma de turisme de la

Garrotxa, per exemple, incloent‐hi restaurants o hotels. 

Professionalització del sector de serveis vinculats al turisme

4 http://es.turismegarrotxa.com/
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Per fer atractva l’experiència dels visitants, no només cal disposar d’un patrimoni ben conservat,

amb uns bon accessos   i  una plataforma tecnològica  que   cridi  l’atenció,  sinó que també  és

necessari  que  tots  els  serveis  vinculats  a  les  aquestes  actvitats  siguin  compettus  i  ofereixin

productes de qualitat. 

Així  doncs,  tot  i  que  no  es  contempla  de  manera  directe  en l’Operació,   al  que les  empreses

vinculades al turisme disposin de les infraestructures òptmes i personal qualifcat per oferir un bon

servei, adaptat als requeriments del mercat actual.
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12 Pla de comunicació i difusió de l’operació

La comunicació i difusió de l’operació es consideren aspectes fonamentals no només pel correcte

desenvolupament d’aquesta durant la seva execució sinó també perquè el projecte tngui impacte i

contnuïtat  futura.  En  aquest  sentt,  el  Pla  aportarà  visibilitat  i  creació  de  valor,  així  com  la

motvació necessària per la seva realització. 

L’objectiu principal del Pla, tenint present les seves fnalitats regulatves i  difusives, és  donar a

conèixer el patrimoni cultural i natural –  tant l’habilitat o rehabilitat dins l’abast de la present

operació com el que no – de l’Alt  Empordà, de manera que es potenciï  la captació de públic

interessat de forma contnua i menys estacionalitzada.

Conseqüentment i amb el repte plantejat, l’èxit del projecte rau en fer‐ne una bona divulgació.

Un factor  imprescindible que cal  determinar  per  l’elaboració  del  Pla  és,  precisament,  el  públic

objectiu al que es vol arribar. En aquest cas, s’adreça a:

 Famílies o públic general, tant de Catalunya i l’Estat Espanyol com internacional procedent

de països com França, Alemania, Holanda o Itàlia.

 Escoles del territori català i del sud de frança.

A més, per tal que la difusió de l’operació sigui exitosa i tenint en ment el públic a qui s’adreça, és

necessari tenir una visió compartda i, per tant, disposar d’un  missatge central del què es vulgui

transmetre i, al voltant del qual s’artculi el Pla proposat.  El missatge cal que estgui enfocat en

l’atractu  paisatgístc,  l’oferta  d’actvitats  culturals  i  la  qualitat  de  vida  en  general  del  territori

altempordanès.

Per últm, per tal de difondre el misstage i assolir l’objectu que s’ha plantejat pel Pla, cal defnir una

sèrie d’accions per dur‐lo a terme. La plataforma tecnològica es preveu que tndrà una importància

determinant per a la divulgació del projecte, per la qual cosa serà vital tenir‐ho present durant la

fase de disseny.

Les accions proposades per promocionar l’operació són:

 Elaboració de contnguts com fotografes i vídeos o fulletons informatus que será difòs a

premsa, ofcines turístques dels municipis, etc.

 Elaboració de cartells publicitaris per anunciar les actvitats i/o recursos en murs, taulells

d’anuncis, valles, etc.

 Elaboració de contnguts comercials específcs per la plataforma tecnològica

 Realització de sessions informatves públiques
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 Marquetng on‐line i social media (Publicitat on‐line, gestó de les xarxes socials i pàgina

web).

 Materials d’informació i senyalització de les actuacions

El Pla de comunicació garantrà el compliment de les normatves europees en matèria d’informació

i publicitat, que d’acord amb el Reglament de la UE 1303/2013 artcle 115.2 i l’annex XII, apartat 2.2

, exposa que tots els elements comunicatus que generi l’operació i que estguin fnançats en el

marc d’aquest projecte, incorporaran l’emblema de la Unió Europea i la referència al fons FEDER. 
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13 Justificació  impacte,  dimensió  transformadora,  innovació,

sostenibilitat econòmica i ambiental.

Posar en valor la riquesa patrimonial de l’Alt Empordà amb elements diferencials pot representar

una  acció  transformadora  que  indueixi  a  uns  benefcis  evidents  per  la  comarca,  en  línia  de

l’evolució que persegueix tant el  Pla Estratègic en l’àmbit de deseniolupament econòmic local i

l’ocupacii a l’Alt Empordà com el Pla d’accii sectorial en l’àmbit del deseniolupament turístc, en

aspectes com l’economia, el medi ambient o la societat de la zona, tant a nivell local com comarcal.

Un  desenvolupament  sostenible,  que  potenciï  l’economia  del  coneixement  i  incorpori  noves

tecnologies és la base per consolidar‐se com una destnació turístca compettva segons apunten

diversos estudis i informes d’organismes Internacionals5. 

En aquesta direcció, la consolidació del turisme de sol i platja dotant‐lo de valor afegit així com la

potenciació del patrimoni cultural que afavoreixi un model de turisme complementari al vinculat a

la costa, pot confluir en un impacte considerable pel territori en termes de:

 Atracció de visitants

La millora de la qualitat d’aquest patrimoni cultural de la comarca, l’atractu tradicional del

turisme de costa, el bon clima i la qualitat de vida de la zona, juntament amb una bona

difusió de la diversitat de recursos turístcs de la comarca consttuirà un factor clau per la

captació i/o consolidació de visitants, ja sigui des del punt de vista purament turístc com

des del punt de vista professional i escolar.

 Impuls econòmic

La rehabilitació dels diferents espais emmarcats en la present operació, la senyalització dels

recursos patrimonials i turístcs així com el desenvolupament de la plataforma tecnològica

suposarà una font directa de creació d’ocupació, tal i com s’especifca en l’apartat 8. De

forma indirecte, a més, l’atracció d’un major nombre de visitants gràcies a la millora tant en

la  gestó  com  en  els  recursos  patrimonials  pot  representar  un  impuls  per  a  l’actvitat

econòmica altempordanesa que, a banda de consolidar i  augmentar el  potencial  de les

empreses actuals, podria traduir‐se en atracció de noves inversions, com per exemple, per

la creació de noves infraestructures (hotels, restaurants, etc.) o nous serveis relacionats

amb el sector, d’acord amb els recursos i característques de valor específc. 

Una combinació atractva entre uns serveis de qualitat de cada territori i els propis recursos

turístcs,  pot  fer  despertar  un  major  interès  per  visitar  i  descobrir  diferents  indrets

emblemàtcs de la comarca, explotant així, altres encants altempordanesos com poden ser

la seva gastronomia o l’atractu paisatgístc. En conseqüència,  es fa evident que l’actual

5 Organitzacii Mundial del Turisme (2011), OCDE (2010) o World Traiel and Tourism Council (2011)
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operació no només té impacte de forma localitzada en els diferents municipis sinó que

cerca tenir una influència més global, a nivell de tota la comarca. 

La situació plantejada comportarà una perllongació en l’estada mitjana dels visitants i/o

una reducció de les actuals fluctuacions estacionals.

 Impacte en els habitants de la comarca

Les diferents actuacions proposades en l’operació,  vinculades a la  rehabilitació d’espais

urbans  o  a  la  millora  de  l’accessibilitat,  juntament  amb  la  senyalització  dels  recursos

patrimonials, a banda de ser un motor pel desenvolupament d’actvitats econòmiques que

benefciï  als  habitants,  també contribueixen  a  potenciar  la  connexió  amb els  veïns  del

municipi, millorant‐ne alhora, la seva qualitat de vida.

Un altre  aspecte  rellevant  és  l’augment  de personal  qualifcat,  necessari  per  cobrir  les

necessitats dels visitants.  En aquest context,  si  bé aquestes persones poden ser atretes

d’altres indrets, també hi ha la possibilitat que els joves de la comarca es formin més a

consciència per assumir aquestes tasques.

 Sostenibilitat

Tota aquesta generació d’actvitat, perquè tngui èxit i es mantngui de forma contnuada,

és imprescindible que sigui sostenible, és a dir, que no posi en risc l’experiència turístca ni

la  conservació  dels  recursos.  Per  aquest  motu,  és  necessari  no  només  tenir  les

infraestructures i  els serveis òptms sinó també disposar d’una bona gestó per part  de

l’administració pública del territori.

A més i  en aquesta mateixa direcció,  es persegueix aconseguir un major  equilibri  entre

l’actvitat turístca costanera i la de l’interior per tal que impulsi el seu trànsit econòmic i,

alhora, redueixi situacions d’excessiva massifcació en determinades zones i  determinats

períodes  de  l’any  i,  tot  això  tenint  en  compte  aspectes  relacionats  la  sostenibilitat

mediambiental.
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14 Quadre d’indicadors (alineació amb indicadors PO FEDER CAT 14-20)

En el present apartat es defneixen una sèrie d’indicadors, alineats amb els objectus estratègics

principals de l’Operació,  per tal d’avaluar‐ne l’evolució i  l’impacte. El quadre d’indicadors té en

compte,  a  més,  els  indicadors tant de resultat  com de productvitat  proposats  en el  Programa

Operatu  d’Inversió en Creixement i Ocupació  FEDER Catalunya 2014‐2020:

Objectiu estratègic Indicadors Mètrica
Valor

inicial

Valor

previst

1. Posar en valor la diversitat dels 
recursos turístics, activitats i 
centres d’interès que ofereix la 
comarca

‐ Número de municipis amb 
actuacions en nuclis antcs (*)

Municipis 0 43

‐ Població benefciada per les 
mesures de millora de l’entorn 
urbà (*)

Persones 0 140.214

‐ Nombre de recursos patrimonials 
inclosos en l’eina TIC

Recursos

patrimonials
0 400

2. Impuls i promoció d’espais 
d’interès turístic que afavoreixin la
millora de l’experiència turística 
en els destins litorals, la reducció 
de les fuctuacions estacionals de 
la demanda i la integració del 
conjunt del territori

‐ Número d’accions de difusió de 
l’operació 

 Digitals
 En paper

Accions 

(total)
0 20

‐ Número d’aparicions en mitjans 
de comunicació

Aparicions 0 20

‐ Influència en xarxes socials Seguidors 1.585 2.500

‐ Número de visites a llocs 
pertanyents a patrimoni natural i 
cultural (*)

Visites N/C 30.000

‐ Augment del nombre de visites 
previstes a llocs que pertanyen al 
patrimoni natural i cultural i 
atraccions subvencionades (*)

Visites/any N/C 500

‐ Número d’espais rehabilitats 
visitats

Espais N/C 9

‐ Nombre de visites de la 
plataforma tecnològica

Visites/any N/C 10.000

3. Treballar de forma coordinada 
amb tots els gestors públics de les 
diferents iniciatives turístiques on 
l’Alt Empordà hi està implicat.

‐ Número d’iniciatves/accions 
col·laboratves entre municipis

Accions 2 10

‐ Nombre de reunions per establir 
accions col·laboratves

Reunions/any 2 4

‐ Nombre d’actvitats 
desenvolupades en els espais 
potenciats

Actvitats N/C 20

Taula 12-5. Quadre d’indicadors

(*) Indicadors corresponents al PO FEDER 2014-2020
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15 Model de gestió finalitzada l’operació

A nivell  organitzatu, el Consell  Comarcal de l’Alt Empordà es planteja la gestó més enllà de la

present operació a través de la perllongació del contracte a mitja jornada de la persona responsable

contractada per l’execució del projecte per seguir desenvolupant projectes i accions coordinades en

el  global  de  la  comarca  de l’Alt  empordà.  En  aquest  sentt,  totes  les  actuacions i/o  iniciatves

proposades estaran supervisades en tot moment per la direcció del Consell Comarcal, en funció de

les responsabilitats que recauen sobre cada persona i segons l’organigrama següent:

Il·lustració 13-5. Model organitzactu de gesti

Les tasques que  aquesta persona  haurà de dur a terme  estaràn relacionades amb:

 Coordinació  i impuls de noves actvitats i/o iniciatves vinculades al tursime de la comarca

 Seguiment,  manteniment  i  propostes  de  millora  per  l’eina  tecnològica,  prenent  com  a

referència el model desenvolupat per la Garrotxa.

 Divulgació del  missatge central  que es vol  transmetre des de la  comarca per potenciar

aquestes actvitats

 Altres possibles atribucions

Responsable gestó futura de l’operació

Presideàncià

Gereàncià

AÀ reà de Medi 
Ambient i 
territori

Turisme

AÀ reà de Serveis 
Econoà mics 

AÀ reà 
d'ensenyàment 

i culturà

AÀ reà de serveis 
à les persones

Secretàrià Intervencioó
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16 Descripció  de  les  accions  de  millora  pel  foment  d’igualtat

d’oportunitats

Des de l'any 2005, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha elaborat dos plans d'igualtat de gènere

amb  l'objectu  d'abordar  des  d'una  lògica  integral  les  desigualtats  de  gènere  en  el  si  de

l'organització de la comarca, a través de les polítques programes i serveis  del Consell Comarcal. 

Entre  els  anys  2005 i  2007 es  va  comptar  amb el  Pla  Comarcal  de  Promoció de les  Polítques

d’Igualtat on es defnien accions que tractaven diferents problemàtques vinculades a la desigualtat

de gènere i ha servit com a base de les posteriors accions. Una segona iteració, va resultar en el Pla

Comarcal de Promoció de Polítques d’Igualtat6, que fnalment ha derivt en l’actual Pla d’igualtat de

gènere de l’Alt Empordà 2013-2016. 

És important remarcar  la  doble fnalitat  del  Pla que, per una banda,  persegueix la  igualtat  de

gènere dins els  Consell  Comarcal  i,  per  l’altra,  en tots aquells  serveis,  projectes o  accions  que

afecten als ajuntaments, a la ciutadania, a les enttats o a les empreses. En aquesta direcció, es

marquen quatre principis per tota l’organització:

1. Operatvitat  i  impacte  de  les  accions,  essent  una  eina  efectva  i  no  una  declaración

d’intencions

2. Adaptació al diagnòstc de les desigualtats de gènere al territorio i  a l’avaluació del  pla

anterior

3. Suport als municipis i altres agents implicats en la igualtat de gènere a la comarca

4. Emmarcat  en  polítques  d’igualtat  d’administracions  superiors,  de  la  Generalitat  de

Catalunya,  del  Govern espanyol  i  de  les  directves de la  Unió Europea però adaptat  al

territori

A més, el Pla està estructurat en 3 eixos d'actuació principals que es despleguen en 24 objectus

operatus i 75 accions:

Eix  1.  Polítques  transversals  del  CCAE.  Les  diverses  accions  emmarcades  en  cadascun  dels

objectus  específcs  del  primer  eix  cerquen  la  incorporació  de  la  prespectva  de  gènere  a

l’estratègia de l’organització, la formació i  foment de la igualtat d’oportunitats o adaptar les

estructures,  entre  altres que indueixin  la  transversalitat  de  gènere en el  funcionament  i  les

polítques tant del CCAE com dels ajuntaments adherits al pla i a les enttats.

Eix 2. Polítques d'igualtat de les àrees del Consell Comarcal. En aquest cas, les accions volen

dotar cada àrea i servei del CCAE de polítques d’igualtat a través de la difusió d’informació,

6 Pla Comarcal de Promocii de Polítques d’Igualtat. La Transiersalitat i la Planifcacii des de la Perspectia de Gènere
2008-2011
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l’increment de la visibilitat i presència de les dones en diferents àmbits o l’equilibri entre temps

de treball, de cura i personal, entre altres objectus específcs.

Eix  3.  Polítques  de  lluita  contra  la  violència  de  gènere,  mitjançant  l’atenció,  coordinació,

prevenció,  sensibilització i  recerca, fent així,  un abordatge integral de la violència contra les

dones

A més, en el marc de l’operació FEDER Eix 6 Conseriacii, foment i deseniolupament del patrimoni

natural i  cultural de l’Alt Empordà,  es tndrà en consideració la no discrimincació dels  següents

col·lectus:

 Infància i l’adolescència, especialment en relació al fracàs escolar i l’aïllament del mercat

laboral.

 Immigrants, partcularment els de més recient arribada a la ciutat i amb majors difcultats

d’inserció social ja sigui per recursos, raça, color i/o religió.

 La població inactva, partcularment aquells de baixa qualifcació i en situació de precarietat

laboral

 La gent gran i/o discapacitats
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17 Descripció  de  la  protecció  i  rehabilitació  de  les  àrees  i  espais

naturals protegits i/o preservació del patrimoni cultural catalogat

per  augmentar  la  competitivitat  de  l’oferta  turística  catalana  i

reactivar l’economia en zones especialment deprimides. Especificar

si es disposa d’un pla de Gestió Turística del territori en qqestió.

El  Pla d’Accii Sectorial en l’àmbit del deseniolupament turístc  està elaborat en base a diferents

plans  vinculats  amb  el  turisme  a  més  gran  escala,  partcularment  es  fa  especial  émfasis  de

l’estratègia a nivell català7 i provincial8. És per això que s’incorporen línies estratègiques per tal que

el  turisme  tngui  un  impacte  no  només  a  nivell  local  i  comarcal  sinó  també  a  nivell  de  tota

Catalunya, sempre a partr dels actus i les potencialitats altempordaneses. 

En aquest sentt, la comarca de l’Alt Empordà ja té un impacte signifcatu de la visió que es dóna

del territori català, referent al turisme convencional de sol i platja. A més, l’Alt Empordà disposa

d’una gran diversitat paisatgístca així com d’una oferta d’actvitats culturals extensa que es pretén

potenciar. L’impuls d’aquestes actvitats, no només en zones costaneres sinó també en municipis

de l’interior de l’Alt Empordà que, per norma general, tenen més difcultats de captació de visitants,

pot tenir una repercussió en la reactvació de l’economia de zones amb més difcultats, així com en

l’atracció de nous segments de visitants al llarg de tot l’any. 

La  captació  d’aquests  perfls,  distnts  als  habituals  i,  en  èpoques  de  l’any  que  no  siguin  les

estuenques,  representa  una  oportunitat  per  a  altres  regions  del  territori  català.  El  prototp

d’aquest turisme tendeix a no limitar l’estada en úna única ubicació sinó que busca el descobriment

d’altres  indrets.  Per  tant,  aquests  visitants  respondran  i  es  mouran  pel  territori  en  funció  de

l’atractu de l’oferta cultural catalana.  D’aquesta manera també es contribuirà a la  reducció de

l’estacionalització que afecta a altres zones del territori.

A banda d’això, la millora econòmica de la comarca també és un benefci directe per Catalunya ja

que els habitants de l’Alt Empordà augmentaran el seu nivell de despesa mitja, gastant els seus

ingressos no només dins la comarca sinó també en atres localitats catalanes. 

7 Pla estratègic de Catalunya 2013-2016 i directrius nacionals de turisme 2020
   Pla de màrquetng turístc de Catalunya 2013-2015
8 Pla estratègic de les comarques gironines
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18 Descripció  en  cas  que  l’operació  formi  part  d’alguna  actuació

estratègica  del  territori  i/o  sigui  complementaria  d’alguna  altra.

Indicar,  si  les operacions són de gestió futura i  coordinades amb

diversos municipis.

L’operació està emmarcada dins la planifcació estratègica del territori,  des de la prespectva de

l’estratègia global, territorial i sectorial, tal i com s’ha exposat al llarg d’aquesta memòria tècnica.

La contractació per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà d’una persona per exercir tasques,

principalment, de coordinació, gestó i seguiment vinculades a la present operació, esdevindrà un

punt d’inflexió en el model de planifcació, gestó i comunicació d’actuacions vinculades turisme de

de la comarca, aconseguint una gestó col·laboratva entre tots els municipis liderada per el Consell

Comarcal.

En  aquesta  direcció,  la  digilització  i  senyalització  fsica  i  virtual  del  conjunt  dels  recursos

patrimonials i turístcs de la comarca  representarà un primer pas important com a espai de treball

comú entre els diferents muncipis,  no només amb els que partcipen directament de l’operació

vinculats a l’objectu de foment i millora del patrimoni natural i cultural sinò les de tota la comarca.

En aquest sentt, i  forma de la present operació, els següents passos seran el manteniment i la

implantació de nous elements a aquesta plataforma tecnològica, com a principal eina comunicatva

del turisme de l’Alt Empordà.

Així doncs, amb la present operació s’aconseguirà, a banda de promocionar recursos i actvitats de

forma conjunta els actus patrimonials i turístcs de la comarca, establir relacions i sinèrgies entre

els municipis que facilitaran i impulsaran noves iniciatves de manera conjunta.
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19 TAULA RESUM DE L’OPERACIÓ

47



Taula resum de contingut
Criteris de valoració Localització en la memòria tècnica i descripció
Criteris de sostenibilitat, impacte al territori, viabilitat i innovació.

1. Sostenibilitat de resultats econòmics i ambientals de l'operació 
més enllà de la seva fnalització

Apartat 7 i

11

 Atracció de visitants de perfl diferent al tradicional de sol i platja
 Reducció de l’estacionalització
 Impacte urbanístc i millora de l’àmbit urbà de diferents municipis de la comarca
 Generació de nova actvitat econòmica.
 Generació d’ocupació directa i indirecta. Professionalització del sector serveis vinculats al

turisme.

2. Contribució a l’equilibri territorial. Apartat 3, 5 i

16

 Posta en valor de l’important oferta de patrimoni cultural existent a l’Alt Empordà
 Potenciació del turisme d’interior envers al tradicional de costa
 Impuls de sinèrgies entre els diferents municipis de la comarca per dur a terme iniciatves

conjuntes

3. Encaix de l'operació en l'estratègia global de l'enttat sol·licitant
i viabilitat tècnica.

Apartat 3 , 5

i 14

 Alineat amb:
- Pla Estratègic en l’àmbit del desenvolupament econòmic local i l’ocupació a l’Alt Empordà
- Pla d’Acció Sectorial en l’àmbit del desenvolupament turístc
- Pla d’igualtat de gènere de l’Alt Empordà 2013‐2016

  com a claus per apostar per un desenvolupament sostenible.

Taula resum de contingut
Criteris de valoració Localització en la memòria tècnica i descripció

4. Aportació d’un canvi signifcatu en el territori benefciat.
Apartats 11,

13 i 16

 La gestó plantejada tant per l’execució com una vegada fnalitzada l’operació persegueix
un model de col·laboració plurimunicipal, impulsat gràcies a la contractació d’una persona
amb una part de les seves tasques vinculades a aquest aspecte.

 Potenciació  del  turisme  en  municipis  de  més  a  l’interior  de  la  comarca,  amb  majors
difcultats d’atracció de visitants.

5. Ús i difusió de noves tecnologies en àmbits on no s'utlitzaven 
 Desenvolupament  d’una  nova  plataforma  tecnològica  que  reculli  tots  els  actus
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