
Descripció de l’entorn físic

Diagnosi estratégica

a) Síntesi de la situació actual

Clima i meteorologia

El Clima de l’Alt Empordà es pot dividir en dues zones en funció del relleu i la continentalitat: la  
franja de la costa, la plana i les àrees de relleus d’escassa altitud, amb un clima sec subhumit  
típicament mediterrani, d’estius secs i àrids i hiverns suaus; i la zona d’interior i de muntanya, 
on el clima es torna més humit i fresc.

La major part de la comarca enregistra valors mitjans anuals de temperatura d’entre 14 i 15ºC, 
tot i que a les zones interiors i més elevades arriben als 11ºC, i fins a 16ºC a la línia de la costa  
des de Roses i fins a la frontera francesa. Les temperatures més elevades s’assoleixen el mes 
de juliol amb uns 24ºC (30ºC de temperatura mitjana màxima diària i 18ºC de mínima), i les 
mínimes el mes de gener amb uns 8ºC (13ºC de temperatura mitjana màxima diària i 4ºC de  
mínima).

Les precipitacions són inferiors als 700 mm a la meitat est de la comarca, mentre que a la  
meitat occidental i a mesura que es guanya altitud es poden arribar a valors superiors als 1200 
mm. Els registres pluviomètrics més importants es donen sobretot durant els mesos de tardor, 
amb una major torrencialitat, i de primavera, mentre que els mesos d’estiu són els que menys 
precipitacions enregistren.

Els vents es configuren com a un factor de màxima importància donada la seva persistència i 
intensitat, essent els de direcció N-NW els més importants (l’anomenada tramuntana), sobretot 
entre els mesos de novembre i març.



Variables Sector més oriental
(plana i costa)

Sector més occidental
(muntanya)

Tipus de clima Mediterrani sec subhumit Mediterrani humit

Temperatura mitjana anual 14 – 16ºC 11 – 14ºC

Amplitud tèrmica 16 – 17ºC 14 – 16ºC (també a la costa)

Precipitació anual 600 - 700 mm 700 - 1200 mm

Règim pluviomètric TPHE i THPE PTHE

Evapotranspiració potencial 712 - 855 mm 572 – 712 mm

Dèficit hídric anual 300 – 150 mm 150 - < 0 mm

Irradiació global diària 12 – 16,5 MJ/m2

Geologia i geomorfologia

Història geològica

- L’Alt  Empordà  està  situat,  en  bona  part,  en  una  depressió  tectònica  reblerta  de 
sediments  dipositats  durant  el  neogen  (roques  detrítiques  i  carbonàtiques)  i  el 
quaternari (sediments detrítics), aquests últims estan ben desenvolupats a les valls del 
Fluvià i de la Muga i en menor extensió a les del Manol, Orlina i la riera d’Àlguema;  
també es troben als vessants i peus de muntanya. Mentre que les muntanyes del cap 
de Creus i l’Albera hi dominen els sediments dipositats durant el paleozoic (roques 
metamòrfiques, ígnies i gneis).

Tectònica

- La tectònica herciniana afecta els sediments paleozoics cambroordovicians. En canvi, 
la tectònica alpina afecta els materials paleozoics, els mesozoics i paleògens, formant 
estructures  geològiques  complexes.  La  fase  tectònica  extensiva  que  va  afectar  el 



marge mediterrani  peninsular  durant  el  neogen  i  el  quaternari  va  originar  la  plana 
empordanesa. Els materials de rebliment de la conca corresponen als períodes miocè i 
pliocè, marins i continentals. La depressió de l’Empordà s’enfonsa d’oest a est com a 
conseqüència d’importants falles graonades de direcció nord-oest a sud-est. 

- En  tota  la  comarca  es  localitzen  estructures  tectòniques  profundes,  falles  normals, 
cobertes per dipòsits neògens que van facilitar l’activitat volcànica de l’Alt Empordà. 
Aquesta  es  va  produir  durant  la  segona meitat  del  miocè,  amb diverses  erupcions 
estrombolianes que varen generar  colades de laves basanítiques i  basàltiques.  Els 
cons  volcànics  heretats  de  l’activitat  volcànica  històrica  s’han  erosionats  i  només 
queden  ruïnes  volcàniques  i  fragments  de  colades  de  lava  o  xemeneies 
desmantellades. Actualment es troben recoberts pels sediments marins i continentals 
més  moderns  que  terraplenen  la  plana.  Existeixen  onze  afloraments  volcànics 
concentrats en les següents localitats: Arenys d’Empordà, Baseria, Riumors, Roses, 
Puig d’en Guilla i a Vilacolum.

- Els moviments sísmics generats durant el 1977 i el 1997 a l’Alt Empordà són inferiors al  
nivell 3,2 de l’escala Richter. La majoria dels sismes detectats durant aquest període es 
concentren al centre la comarca. Tot i  que també s’han detectat moviments sísmics 
inferiors al nivell 1,8 de l’escala Richter a Llançà, Rabós i a Sant Llorenç de la Muga.  
Tot seguit  es mostra el mapa de sismicitat de l’Alt  Empordà per aquest període de 
temps.

- Actualment la sismicitat de la comarca és baixa, per això el risc sísmic és moderat baix.

Zones d’interès geològic

- A la comarca de l’Alt  Empordà existeixen tretze espais d’interès geològic inclosos a 
l’Inventari d’Espais d’interès Geològic, dels quals s’atribueix el nom de geozones. Les 
geozones són espais grans que engloben un o diversos geòtops. D’altra banda, els 
geòtops tenen una dimensió inferior a 100 hectàrees i són punts d’interès geològic. 
Existeixen un total de trenta-sis geòtops a l’Alt Empordà, la majoria inclosos en una 
geozona. Els espais d’interès geològic i els geòtops de la comarca es mostra en el 
següent mapa.

-



Hidrologia i hidrogeologia

Aigües superficials

- La xarxa hidrològica de l’Alt Empordà està composta per dos grans conques: la del 
Fluvià  i  la  de  la  Muga.  També hi  ha  diversos  cursos  de  rius  petits,  de  conca 
independent i de règim torrencial, els quals drenen algunes depressions marginals. 
Tots  els  rius  de  la  comarca  tenen  un  traçat  de  ponent  cap  a  llevant,  com  a 
conseqüència dels episodis tectònics alpins, el relleu resultant recull les aigües dels 
Pirineus  més  orientals  i  dels  Subpirineus.  En  el  següent  mapa  es  mostra  els 
principals rius i conques hidrogràfiques de la comarca.



- Principals característiques dels tipus fluvials de la conca de la Muga:
Tipus fluvial Masses d’aigua Principals característiques discriminadores

Riu de muntanya 
mediterrània 
calcària

Conca alta de la Muga i l’Arnera 
fins a Boadella d’Empordà

Baixa aportació anual (<40 hm3)

Molt baix percentatge de geologia superficial silícica (<10%)

Temperatura ambiental moderadament elevada (10- 13 °C)

Pluviometria anual moderadament alta (800- 1100 mm)

Riu mediterrani 
de cabal variable

Tram baix del Llobregat des de 
Ricardell, el Ricardell des de 
Darnius, la Muga des de 
Boadella fins al mar, la conca del 
Manol i la riera d’Alguema, 
capçalera de la riera de 
Garriguella

Aportació anual molt baixa (<40 hm3)

Elevat índex d’estiatge i variabilitat del cabal (>0,8)
Temperatura ambiental moderadament elevada (>13 °C)

Pluviometria anual baixa (< 700 mm)

Rius de zona 
baixa 
mediterrània 
silícica

Tram alt del Llobregat de la Muga 
fins al Ricardell, conques de 
l’Anyet i l’Orlina

Aportació anual molt baixa (<40 hm3)

Elevat índex d’estiatge i variabilitat del cabal (>0,8)

Elevat percentatge de geologia superficial silícica (> 80%)

Temperatura ambiental elevada (>13 °C)

Pluviometria anual moderadament baixa (700- 750 mm)

- Principals característiques dels tipus fluvials de la conca del Fluvià:
Tipus fluvial Masses 

d’aigua
Principals característiques discriminadores

Riu de muntanya 
mediterrània 
calcària

Conca alta del 
Fluvià fins a St. 
Jaume de Llierca, 
conca del Llierca, 
riera del Borró i 
conca del Ser

Baixa aportació anual (<40 hm3)
Molt baix percentatge de geologia superficial silícica (<10%)

Temperatura ambiental moderadament elevada (10- 13 °C)

Pluviometria anual moderadament alta (800- 1100 mm)

Riu de muntanya 
mediterrània 
d'elevat cabal

Fluvià des de St. 
Jaume de Llierca 
fins al mar

Aportació anual moderadament elevada (200- 400 hm3)

Baix índex d'estiatge i variabilitat del cabal (<0,3)

Elevat percentatge de geologia amb roques evaporítiques i salines (>0,1%)

Temperatura ambiental moderadament elevada (11- 12 °C)

Pluviometria anual moderadament alta (800- 1100 mm)

- A l’Alt Empordà es localitzen un número important de zones humides. Antigament eren 
més present que a l’actualitat, perquè al ser considerades insalubres, s’eliminaren bona 
part d’aquestes. Les zones humides de l’Alt Empordà es poden dividir en tres grans 
categories des d’un punt de vista geogràfic:

1. Zones humides dels sectors marginals o d’interior

2. Zones humides del sector central de la plana

3. Zones humides del sector litoral

Les zones humides són uns dels ecosistemes més diversos i rics biològicament, a més d’una 
font  important  d’aigua  dolça,  però,  alhora,  són  fràgils  i  vulnerables.  Per  aquest  motiu  el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge ha creat una figura legal per protegir-los, l’Inventari 
de  zones  humides  de  Catalunya,  en  el  qual  estan  registrades  47  zones  humides  de  l’Alt 
Empordà.



- La comarca de l’Alt Empordà disposa de dos embassaments; el de Boadella i el de 
Portbou. L’embassament de Boadella és l’obra d’enginyeria civil més destacable de la 
comarca  i  té  una  triple  finalitat:  proveir  una  zona  amb  demanda  creixent  d’aigua,  
prevenir els creixements de la Muga o “mugades” i produir energia elèctrica. A part de 
la  presa  principal,  també es  va  construir  una  de  secundària  i  de  dimensions  més 
petites, la presa de la Mola Trucada, que té la funció de retenir l’aigua que s’escapa de  
la presa gran quan supera una determinada cota. D’altra banda, l’embassament de 
Portbou només serveix per subministrar aigua al mateix municipi.

Aigües subterrànies

- La plana empordanesa disposa d’un volum important d’aigües freàtiques. Existeixen 
cinc masses d’aigua subterrània identificades a l’Alt Empordà: la conca alta del Fluvià, 
la conca alta de la Muga, les rieres al·luvials del Cap de Creus, la massa subterrània 
d’aigua de l’Empordà i fluviodeltaica del Fluvià i la Muga. Però la creixent explotació 
dels aqüífers ha comportat una davallada dels nivells freàtics. 

- El 13,3% de la superfície de les masses d’aigua subterrània de l’Alt Empordà estan 
localitzades en una zona litoral amb risc d’intrusió salina, aquests corresponen a les 
rieres al·luvials del Cap de Creus i la massa fluviodeltaica del Fluvià i la Muga.

- La majoria de les masses d’aigua subterrània de l’Alt Empordà es troben ubicades en 
una zona vulnerable als nitrats d’origen orgànic,  accepte de la massa de les rieres 
al·luvials del Cap de Creus.

Medi continental

La vegetació de la comarca

L’Alt Empordà presenta una riquesa florística notable que és determinada per la seva geografia. 
La coincidència  en un espai  reduït  d’ambients  de  muntanya  i  de plana,  juntament  amb la  



presència d’un extens sector d’aiguamolls i d’un litoral que es reparteix entre la costa alta del  
cap de Creus amb la costa baixa sorrenca del golf de Roses, proporciona una gran varietat 
d’hàbitats que són la base de la diversitat del paisatge vegetal de la comarca.

En base a criteris florístics, fisiognòmics i geogràfics, l’Alt Empordà s’emmarca en dues de les 
tres regions biogeogràfiques que existeixen a Europa: la mediterrània, a la major part de la 
comarca, i l’eurosiberiana, a zones més interiors i muntanyoses. D’aquesta forma s’hi localitza 
un paisatge potencial constituït per un conjunt de comunitats clímax en relació amb els diferents 
tipus  climàtics  presents  a  la  comarca:  les  comunitats  climàtiques  (de  tipus  mediterrànies  i 
eurosiberianes) i les comunitats permanents (pròpies de zones amb condicionants ambientals 
particulars).

Les formacions típiques de les comunitats climàtiques de la regió mediterrània són els alzinars, 
exuberants i densos boscos d’estructura selvàtica amb un estrat arbori, un arbustiu i lianoide i  
un herbaci, d’entre els que cal destacar com a comunitats més comunes l’alzinar litoral, l’alzinar 
muntanyenc,  la sureda, l’alzinar  continental  o carrascar i  les màquies litorals i  continentals. 
Aquestes  formacions  potencials  són  les  típiques  del  paisatge  propi  de la  majoria  d’indrets 
situats per sota dels 800 metres. La degradació d’aquestes comunitats, sobretot a la regió més 
propera a la terra baixa i la línia litoral, donen lloc a comunitats vegetals de garrigues, brolles,  
prats secs mediterranis (de llistonars o fenassars) i de pinedes mediterrànies de pi blanc i pi  
pinyer.

Les formacions típiques de les comunitats de la regió eurosiberiariana, a zones més interiors i  
enlairades,  són les fagedes i  les rouredes, d’ambients clarament més humits i  frescos. Cal 
destacar  les  comunitats  de  fagedes  típiques,  acidòfiles  i  submediterrànies,  les  rouredes 
humides i  seques i,  finalment,  també cal  fer menció a la presència de pinedes de pi  roig i 
pinassa.

En quant a les comunitats permanents, són d’especial importància les comunitats pròpies de la 
vegetació de ribera, la vegetació de les maresmes, la vegetació típica de la línia litoral i els 
sistemes dunars i  la vegetació associada a l’ullastrar provençal,  aquesta darrera únicament 
present al cap de Creus.

La fauna de la comarca

A l’Alt  Empordà  existeix  una  gran  riquesa  faunística,  que  ve  determinada  pel  nombre  de 
diferents espècies existents, per la seva singularitat, per la seva raresa i, en alguns casos, pel  
seu bon estat de conservació.

Dels  nombrosos invertebrats  que habiten les terres de la  comarca,  destaquen per  la  seva 
singularitat espècies com el banyarriquer del faig (escarabat protegit per la legislació catalana),  
el cranc de riu autòcton, la sangonera (protegida per la legislació internacional i inclosa a la 
llista  d’espècies  amenaçades),  les  nàiades  i  el  cargol  Mastigophallus  rangianus,  espècie 
endèmica del cap de Creus.

Entre els amfibis i rèptils cal destacar la presència de l’escurçó pirinenc, la serp d’Esculapi, la 
serp verda, el llangardaix comú, la granota verda, la serp verda, la serp blanca, el sargantaner 
gros, la tortuga de rierol, la tortuga d’estany, el tòtil granoter, la reineta, el gripau comú o el 
dragó.  Però  l’espècie  més  emblemàtica  és  sense  dubte  la  tortuga  mediterrània,  només 
localitzada ja en tres reductes poblacionals a Catalunya, un dels quals es troba a l’Albera,  
constituint la única població autòctona de tota la península Ibèrica.

Respecte les aus, la llista d’espècies és molt important. Entre les més singulars i rares, algunes 
d’elles molt vulnerables i  amb unes poques parelles nidificants, destaquen l’àguila daurada, 
l’esparver cendrós, el xoriguer petit, l’àguila cuabarrada, el picot garser petit, la merla d’aigua, el 
blauet, la trenca i el còlit negre. No obstant, la llista d’espècies és molt llarga; a l’Albera s’han  
arribat a detectar més de 200 (com el duc, la perdiu xerra, el picot graser gros, el pica-soques 
blau o el tallarol de garriga), més de 320 als Aiguamolls de l’Empordà (un dels millors punts 
d’observació  ornitològica  de  la  comarca,  amb  centenars  d’anàtids,  limícoles,  ardèids, 
passeriformes, flamencs i cigonyes,  entre molts altres) i,  finalment, també cal destacar una 
important presència d’aus a la zona del cap de Creus (amb el falcó peregrí i espècies marines 
com les gavines, el corb marí emplomallat, les bàldrigues, els xatracs o el mascarell.
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Entre els peixos cal remarcar la reintroducció d’espècies exòtiques com la sandra i la lubina 
negra o black-bass, que alteren ecològicament l’ecosistema dels cursos fluvials i competeixen 
directament amb espècies autòctones, com la truita comuna, el barb de muntanya o l’espinós.  
Però cal destacar especialment la presència del fartet, espècie en perill d’extinció i protegida 
per  la  Unió  Europea,  present  als  Aiguamolls  de  l’Empordà,  i  la  bavosa  de  riu,  en  estat  
vulnerable segons el Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades (CNEA) i també protegida per 
la legislació.

Respecte els mamífers, la zona del massís de l’Albera és on es presenta una major diversitat  
amb un total 44 espècies, gairebé el 75 % del total dels mamífers de Catalunya. Destaca la 
presència d’espècies domèstiques com la vaga fagina (o vaca de l’Albera), la vaca marinera, el  
guarà català (o ase català) i la gallina empordanesa. Però també espècies salvatges com el 
porc senglar, la llebre, el  conill, la  guineu, el  gorja blanc, la mostela, el  turó, la geneta, el  gat 
salvatge, el mufló, l’eriçó i diverses espècies de ratpenats també de rosegadors, d’entre els 
quals destaquen l’esquirol, la rata d’aigua i el liró gris. A més, es poden trobar alguns exemplars 
aïllats de daina i cérvol i, en més percentatge, de cabirol. Cal destacar també l’èxit del projecte  
de reintroducció de la daina al Parc dels Aiguamolls, i també el de reintroducció de la llúdriga. 
En quant als mamífers marins, és rellevant al presència del dofí mular, dofí comú i l’observació  
de pas de rorqual comú.

Espais naturals

L’establiment d’un sistema d’àrees protegides és un dels instruments necessaris per garantir la 
conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural. A l’Alt Empordà, així com a tot el territori  
de Catalunya, es poden trobar espais protegits mitjançant dues figures principals de protecció: 
els Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE) i el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). 
Paral·lelament,  existeixen  altres  espais  catalogats  i  que  també poden presentar  figures  de 
protecció: la Xarxa Natura 2000, els hàbitats d’interès comunitari (HIC) i les zones humides.

1. Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE): zones catalogades pel seu interès 
científic,  ecològic,  cultural,  educatiu,  paisatgístic  o  recreatiu  i  regulades  per  la  Llei 
12/1985, de 13 de juny d’espais naturals de Catalunya, modificada posteriorment per la 
Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient.

A la comarca es troben els següents ENPE:

 Paratge  Natural  d’Interès  Nacional  (PNIN)  de  l’Albera,  que  inclou  tres 
reserves naturals parcials.

 Parc Natural (PN) dels Aiguamolls de l’Empordà, que inclou una reserva 
natural parcial i tres reserves naturals integrals.

 Parc  Natural  (PN)  del  cap  de  Creus,  que  inclou  tres  paratges  naturals 
d’interès nacional.

 Reserva Nacional de Fauna Salvatge (RNFS) dels Estanys de la Jonquera.

2. Espais  inclosos  en  el  Pla  d’Espais  d’Interès  Natural (PEIN):  espais  naturals  la 
conservació dels quals es considera necessària d’assegurar, d’acord amb els valors 
científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que posseeixi,  
aprovats  pel  Decret  328/1992,  pel  qual  s’aprova  el  Pla  d’espais  d’interès natural,  i 
regulat per la mateixa legislació que els ENPE.

A la  comarca  es  troben  els  següents  espais  inclosos  al  PEIN:  Aiguamolls  de  l’Alt 
Empordà, Cap de Creus, Massís de l’Albera, Garriga d’Empordà, Penya-segats de la 
Muga, Massís de les Salines, l’Alta Garrotxa i el Montgrí.

3. Xarxa Natura 2000: creada per la Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE) com a xarxa 
ecològica  europea  de  zones  especials  de  conservació.  Es  compon  de  dos  tipus 
d’espais,  les  Zones  Especials  de  Conservació  (ZEC),  que  han  estat  prèviament 
catalogats com a “llocs d’interès comunitari”(LIC), i les Zones d’Especial Protecció per a 
les Aus (ZEPA).



A la comarca es troben els següents espais inclosos a Natura 2000: Aiguamolls de l’Alt 
Empordà,  cap  de  Creus,  massís  de  l’Albera,  Garriga  d’Empordà,  Alta  Garrotxa  – 
massís de les Salines, el Montgrí – les Medes – el Baix Ter, basses de l’Albera, riu 
Llobregat d'Empordà-Riera de Torrelles i el riu Fluvià.

4. Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC):  hàbitats catalogats (no protegits)  per la Unió 
Europea com a prioritaris o no prioritaris, amb una o vàries característiques especials:

són hàbitats amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural 
de la Unió Europea  

la seva àrea de distribució és reduïda a causa de la seva regressió o per pròpia 
naturalesa.

són exemples representatius d’una o alguna de les sis regions biogeogràfiques 
de la UE (alpina, atlàntica, boreal, continental, macaronèsica i mediterrània).

A l’Alt Empordà es comptabilitzen fins a 51 HIC, dels quals 7 són hàbitats prioritaris. Els  
més  importants  en  extensió  a  la  comarca  són  els  costaners  i  halòfils  (11059  ha),  
boscos (7613 ha), hàbitats d’aigua dolça (4308 ha), pastures (3958 ha) i els matollars 
esclerofil·les (3700 ha). Mentre que els que ocupen menys supefície són les landes i 
matollars de zones temperades (165 ha), hàbitats rupícoles (299 ha) i dunes marítimes 
i continentals (839 ha). 

5. Zones humides. A nivell  internacional cal destacar la presència dels Aiguamolls de 
l’Empordà a la Llista de Zones Humides d’Importància Internacional del la Convenció 
RAMSAR.  A  més,  el  Departament  de  Medi  Ambient  i  Habitatge  de  Catalunya  ha 
catalogat fins a 202 zones humides,  38 de les quals es troben situades íntegrament a  
la comarca.



b) Diagnosi comarcal

1. Les condicions climàtiques afavoreixen el desenvolupament d’una important activitat 
socioeconòmica

La  relativa  suavitat  del  clima  de  la  comarca  afavoreix  el  desenvolupament  de  nombroses 
activitats socieconòmiques, antigament sobretot activitats agràries i ramaderes i, actualment, 
també l’activitat vinculada al sector turístic, especialment important a zones litorals.

2. La  variabilitat  climàtica  present  al  territori  confereix  una  important  diversitat  de 
paisatges i estructures ecològiques

El  relleu,  l’orografia  i  l’efecte  de la  continentalitat  fan que les  condicions climàtiques de la 
comarca tingui una significativa variabilitat, amb un clima sec subhumit típicament mediterrani a 
les zones costeres i de plana, i humit a zones més interiors i de muntanya.

3. Precipitacions torrencials amb periodicitat relativament curta

Les  característiques  pluviomètriques  del  clima  mediterrani,  marcades  per  situacions  de 
torrencialitat,  sumades a l’estructura i  magnitud de les conques fluvials  de la  comarca i  la 
distribució  de  la  població  i  les  infraestructures,  afavoreixen  l’aparició  periòdica  de 
problemàtiques vinculades a inundacions i avingudes.

4. Dificultats hidrològiques en períodes de dèficit pluviomètric

La irregularitat pluviomètrica del clima mediterrani fa que, si aquesta es combina amb possibles 
condicions especials de períodes de manca de precipitacions, es puguin generar situacions de 
dèficit hidrològic, afectant tant la flora i fauna com el desenvolupament normal de les activitats  
socioeconòmiques presents al territori.

5. L’acció del vent pot elevar el risc d’incendis forestals i la seva propagació

El risc d’incendis forestals, vinculats a la important superfície forestal i de matollar, es pot veure  
potencialment agreujat per l’efecte del vent, tan característic arreu de la comarca.

6. Potencialitat d’aprofitament d’energies renovables

L’estructura orogràfica i les condicions climatològiques imperants fan que la comarca presenti 
importants  potencialitats  vinculades  al  desenvolupament  de  les  energies  renovables. 
Concretament relacionades amb l’aprofitament de la força del vent per a la generació d’energia 
eòlica i de la irradiació solar per a la generació d’energia tèrmica o fotovoltaica.

7. Bona part dels sòls de la comarca són sediments detrítics, els quals són apreciats per 
la seva fertilitat

Bona part de la conca de l’Empordà està formada per sediments detrítics dipositats durant el  
neogen i el quaternari. Els sediments detrítics estan molt desenvolupats a les valls del Fluvià i  
de la Muga i  a les antigues planes deltaiques.  Aquesta tipologia  de sediments són rics en 
minerals, per això són idonis per desenvolupar l’activitat agrícola.

8. Existeix un important patrimoni geològic que pot actuar com a recurs turístic 



La major  part  del  patrimoni  geològic  de l’Alt  Empordà no està  inclòs en cap espai  natural  
protegit i sovint és malmès per l’acció antròpica. Per tal de preservar el patrimoni geològic, el  
Departament de Medi Ambient i Habitatge, ha registrat aquests espais a l’Inventari d’Espais 
d’interès Geològic, amb l’objectiu d’informar, a tots els organismes involucrats en la planificació 
i la presa de decisions que afecten el patrimoni natural, les accions que el poden posar en perill  
i quines poden actuar en favor de la seva conservació. S’han inventariat un total de trenta- sis  
geòtops a la comarca de l’Alt Empordà.

D’altra banda, els espais d’interès geològic,  a part de ser un recurs geològic,  també és un 
recurs  turístic.  Actualment  una  vessant  del  turisme  es  decanta  cap  als  espais  naturals. 
L’atracció de visitants cap aquests espais naturals fomenta la divulgació dels valors geològics i  
de la necessitat de la geoconservació. 

9. Existeix un elevat nombre de zones incloses a l’Inventari de zones humides de 
Catalunya

Un  total  de  47  zones  humides  de  l’Alt  Empordà  estan  registrades  a  l’Inventari  de  zones 
humides  de  Catalunya,  del  Departament  de  Medi  Ambient  i  Habitatge.  Aquesta  figura  de 
protecció vetlla pel manteniment dels valors paisatgístic,  connectors i  de diversitat  biològica 
d’aquests ecosistemes aquàtics que es caracteritzen per ser fràgils i vulnerables.

10. La  presència  d’importants  obres  civils  hidràuliques  han  suposat  un  estalvi  i  han 
contribuït a la gestió de l’aigua a la comarca, a més de generar energia elèctrica

L’embassament de Boadella i  el  de Portbou subministren aigua, tant  per usos urbans com 
agrícoles,  i  fan front  a l’increment  de la  població  estacional.  Tanmateix,  l’embassament  de 
Boadella  també  produeix  energia  elèctrica  i  reté  els  creixements  del  cabal  de  la  Muga,  
anomenats “mugades” que provocava inundacions al seu tram baix, abans de la construcció de 
la presa.

11. Progressivament han disminuït els nivells freàtics com a conseqüència de l’explotació 
d’aquest recurs i, alhora, la seva qualitat

La plana empordanesa disposa d’un volum important d’aigües freàtiques. Aquestes suposen un 
recurs  hídric  important  per  la  comarca.  Però  cal  destacar  que  la  creixent  explotació  dels 
aqüífers per satisfer les diferents demandes d’ús de l’aigua ha comportat una forta davallada 
dels nivells freàtics. Juntament amb els processos naturals de salinització, s’agreuja la qualitat 
d’aquest recurs hídric. A més, se suma el factor de contaminació per nitrats d’origen orgànic  
que pateixen algunes masses d’aigua subterrània de la comarca.

12. Gran varietat de paisatges en un mateix territori

El  medi  natural  de  l’Alt  Empordà  es  caracteritza  per  una  extraordinària  varietat  a  nivell  
paisatgístic,  atípica en regions d’extensió similar,  on estructures de paisatge localitzades en 
molts indrets d’Europa s’hi poden trobar representades arreu de la mateixa comarca.

13. Presència d’una important diversitat vegetal i animal

La configuració del relleu i l’existència de regions biogeogràfiques diferenciades donen com a 
resultat una diversitat i riquesa ecològica molt important, que es configura a través de tot un 
mosaic de comunitats vegetals. La diversitat d’ecosistemes i comunitats naturals confereixen el 
medi idoni per a la presència d’un gran nombre de representants faunístics, molts ells de gran 
importància, ja sigui per la seva singularitat, raresa o bé pel bon estat de conservació amb que  
encara s’hi troben les poblacions.



14. L’estructura actual del paisatge està fortament influenciada per l’activitat humana

Les  dinàmiques  territorials  imposades  per  l’activitat  humana  han  canviat  profundament  la 
fesomia  paisatgística  i  han  afavorit  l’aparició  de  nous  hàbitats  i  escenaris  fins  aleshores 
inexistents. En altres casos, l’actuació premeditadament intervencionista i dirigida a afavorir la 
fauna ha donat com a resultat enclavaments de gran riquesa natural, com és el cas d’espais 
naturals com els aiguamolls de l’Empordà.

Des  d’un  principi,  la  instal·lació  de  l’agricultura  a  la  plana  altempordanesa  ha  contrastat 
fortament  amb  l’activitat  silvopastoral  que  s’ha  dut  a  terme  a  la  muntanya.  Però  l’èxode 
migratori ha portat progressivament a l’abandonament de bona part de l’agricultura marginal de 
vinya i d’olivera, i  l’abandonament també d’activitats ramaderes.

15. Pèrdua de diversitat faunística i introducció d’espècies exòtiques

La influència de l’activitat  humana arreu del  territori  de la comarca (sobretot  la vinculada a 
l’activitat agrícola intensiva, la urbanització i la instal·lació d’infraestructures) ha alterat de forma 
destacable la presència i distribució d’espècies animals, afectant-ne seriosament moltes de les 
seves  poblacions.  Aquesta  situació  ha  provocat  l’existència  actual  d’espècies  en  perill 
d’extinció, com el bitó o el fartet, i d’espècies en condicions de gran vulnerabilitat, com l’àguila  
daurada, amb només dues parelles nidificants a l’Alt Empordà.

Una  problemàtica  important  associada  a  aquesta  pèrdua  de  biodiversitat  és  la  introducció 
d’espècies exòtiques. Moltes d’aquestes espècies, que a més poden ser portadores de noves 
enfermetats, han entrat en competència directa amb les espècies autòctones, fins al punt de 
reduir-ne notablement les seves poblacions o, fins i tot, extingir-les.

16. Experiència i bons resultats en el desenvolupament de plans de recuperació

Davant els problemes associats a la pèrdua de biodiversitat, s’han dut a terme a la comarca 
diversos programes i plans de recuperació i reintroducció adreçats a espècies com la cigonya, 
la  daina,  la  llúdriga,  el  bitó  o  la  polla  blava.  Els  resultats  aconseguits  han  estat  força 
esperançadors; en general, les poblacions han experimentat un augment important i, en alguns 
casos, s’han consolidat poblacions estables. Fins i tot, en el cas de la reintroducció de la daina  
al  Parc dels Aiguamolls, s’han d’eliminar alguns exemplars periòdicament per tal  d’evitar la 
seva excessiva proliferació.

17. Gairebé el 40% del territori és espai protegit

Gairebé un 40% del territori comarcal, en total més de 50 mil hectàrees, es regula a través de 
diferents figures de protecció. Es comptabilitzen fins a 14 Espais Naturals de Protecció Especial 
(ENPE), 8 espais naturals inclosos al PEIN i nou espais inclosos a la xarxa Natura 2000.

Paral·lelament, més de 32 mil hectàrees són hàbitats d’interès comunitari (HIC); en total s’hi  
comptabilitzen fins a 51 HIC, set dels quals són hàbitats prioritaris.

18. Molts dels espais protegits es troben fragmentats entre sí

Els espais protegits suposen una notable extensió de territori arreu de la comarca. No obstant,  
la seva unió funcional a través d’espais connectors està força limitada, configurant així una 
certa irregularitat territorial en quant a la presència d’espais protegits interconnectats.

19. Importància de les zones humides

La comarca destaca per la presència de nombroses zones humides, catalogades totes elles a 
l’inventari de zones humides de Catalunya i generalment regulades amb instruments legals de 



protecció. A nivell internacional, cal destacar la presència dels Aiguamolls de l’Empordà a la 
Llista de Zones Humides d’Importància Internacional del la Convenció RAMSAR.



c) Diagnosi estratègica. Detecció de punts forts i punts febles

PUNTS FORTS PUNTS DÈBILS 

↑ Condicions climàtiques que afavoreixen 
el desenvolupament de l’activitat agrària 
a bona part del territori de la comarca i 
del turisme.

↑ La variabilitat climàtica present al territori 
confereix  una  important  diversitat  de 
paisatges  i  estructures  ecològiques 
arreu de la comarca.

↑ Condicions  climàtiques  i  estructura 
orogràfica que afavoreixen l’aprofitament 
d’energies  renovables,  com l’eòlica  i  la 
solar.

↑ La  plana  de  l’Empordà  disposa  d’un 
subsòl apropiat pel desenvolupament de 
l’activitat agrícola.

↑ Existència d’un elevat patrimoni geològic 
catalogat a l’Inventari d’Espais d’interès 
Geològic.

↑ Alt  número  de  zones  humides  de  l’Alt 
Empordà  registrades  a  l’Inventari  de 
zones humides de Catalunya.

↑ Els  embassaments  garanteixen  el 
subministrament d’aigua a la comarca.

↑ Disponibilitat  d’un  volum  important 
d’aigües subterrànies.

↑ Extraordinària varietat paisatgística, poc 
comú en regions d’extensió similar.

↑ Presència d’una gran biodiversitat,  amb 
espècies  de  gran  importància  per  la 
seva singularitat, raresa i/o bon estat de 
conservació.

↑ Un percentatge important de la comarca 
és espai protegit per la legislació.

↑ La  costa  empordanesa  és  una  de  les 
més  ben  conservades  de  Catalunya,  i 
les  zones  humides,  sobretot  les  dels 
aiguamolls  de  l’Empordà,  són  de  gran 
importància internacional.

↑ Èxit en el desenvolupament de plans de 
recuperació d’espècies vulnerables o en 
perill d’extinció.

↑ Potencial  disseny  i  implementació  de 
corredors biològics que lliguin funcional i 
estructuralment  els  espais  naturals 
protegits de la comarca.

↓ Potencials  dificultats  hídriques  vinculades  a 
la  dependència  per  part  de  l’actual 
estructura  socioeconòmica  a  la 
pluviometria, de marcada irregularitat.

↓ Risc  d’inundació  periòdic  vinculat  a  les 
precipitacions torrencials a molts indrets de 
la  comarca,  sobretot  a  les  zones  més 
planeres  associades  a  conques  fluvials, 
amb  períodes  de  retorn  relativament 
baixos.

↓ Risc  d’incendis  forestals  vinculats  a  la 
superfície  forestal  i  de  matollar, 
potencialment  agreujats  per  l’efecte  del 
vent.

↓ Disminució  dels  nivells  freàtics  causats  per 
l’explotació  de  les  masses  d’aigua 
subterrània.

↓ Els  progressius  processos  naturals  de 
salinització  dels  aqüífers  disminueixen  el 
volum d’aigua dolça de les masses d’aigua 
subterrànies.

↓ La  majoria  de  les  masses  d’aigua 
subterrànies de la comarca es troben a la 
zona  declarada  vulnerable  per  la 
contaminació per nitrats.

↓ Les dinàmiques territorials i l’activitat humana 
ha  canviat  profundament  la  configuració 
paisatgística de molts indrets.

↓ Pèrdua  de  biodiversitat  i  fragmentació  dels 
hàbitats  a  causa,  principalment,  de 
l’activitat agrícola intensiva, la urbanització 
i la instal·lació d’infraestructures.

↓ Desaparició o pèrdua d’espècies autòctones 
com  a  conseqüència  de  la  introducció 
d’espècies exòtiques.

↓ Molts  dels  espais  protegits  no  es  troben 
interconnectats  per  corredors  biològics, 
restant  així   aïllats  i  fragmentats  els  uns 
dels altres.
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