
Ordenació del territori

Diagnosi estratégica

a) Síntesi de la situació actual

Anàlisi del territori

Evolució dels usos del sòl

- La comarca de l’Alt Empordà ha patit una procés d’ocupació important en els últims anys. 
Les zones industrials i comercials han augmentat considerablement gràcies sobretot al pas 
d’unes  infraestructures  viàries  i  ferroviàries  de  primer  ordre.  Per  altre  banda,  les 
urbanitzacions  han  proliferat  fruit  de  la  pressió  urbanística  motivada  per  l’especulació 
urbanística i l’augment de la demanda de segones residències.  

- Retrocés  del  sòl  destinat  als  conreus,  sobretot  de  d’aquells  destinats  als  fruiters  i  els  
herbacis de secà.

- Els diferents períodes d’incendis  de la comarca han produït  una augment de les zones 
cremades en detriment a la superfície forestal. Tot i així aquesta ocupa poc més de la meitat  
de la superfície comarcal. 

Planejament urbanístic municipal

- El 68% dels municipis de l’Alt Empordà tenen un planejament anterior a l’any 2000. Aquesta 
situació implica que hi hagi planejaments molt antics i que no responen a la realitat territorial 
actual.  Per aquest motiu prop d’un 60% dels planejaments encara són Normes Subsidiàries 
mentre que només un 15% són POUM’s. 

- Mentre els planejaments més nous es concentren als municipis costaners, a Figueres i a les 
poblacions  dels  voltants,  els  altres  municipis,  que  responen  a  unes  dinàmiques  de 
creixement  més  febles  i  per  tant  tenen  planejaments  més  antics,  es  localitzen  més  a 
l’interior.



El planejament superior i el Pla Director de l’Empordà

- El planejament és una eina d’ordenació territorial que ajuda a dissenyar el futur creixement i 
desenvolupament  territorial.  Estableix  les  directius  i  pautes  bàsiques  per  a  l’ordenació 
integral  o sectorial  de gran àmbits territorials.  Els plans que es troben directament més 
relacionats amb l’àmbit de l’Alt Empordà són el Pla Territorial General de Catalunya, el Pla  
Territorial Parcial de la Comarques Gironines, el Pla Director Territorial de l’Empordà, el Pla 
Director del Sistema urbà de Figueres i el Pla d’Espais d’Interès Natural. Tot i així cal tenir 
present les altres figures de planejament sectorial que també tenen un desplegament a la  
comarca. 

- La  figura  del  Pla  Director  territorial  de  l’Empordà  permet  avançar  l’ordenació  d’aquells 
àmbits on sigui més urgent.  Els seus objectius són reforçar l’estructura urbana, protegir el 
paisatge, limitar les construccions de segona residència, fomentar activitats econòmiques 
alternatives al turisme i la racionalització de la xarxa viària.  Amb aquests objectius es pretén 
afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació, protegir i potenciar el patrimoni 
urbanístic, aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència, donar 
continuïtat als nous creixement i reforçar l’estructura de la comarca. 

Sistema de comunicacions

- Per la comarca de l’Alt Empordà hi tenen pas dues de la xarxes viaries més importants de 
Catalunya; l’AP-7 i la N-II que es convertirà en la A2. La resta de carreteres formen part de 
la xarxa bàsica i engloben les carreteres comarcals i locals, les competències de les quals 
recau sobre la Generalitat i la Diputació de Girona respectivament. 

- A nivell ferroviari, la comarca també presenta una estructura important. Actualment amb la 
línia de passatgers de Barcelona a Portbou, i ja en fase d’execució, el TAV que s’unirà amb 
França i permetrà desplaçaments ràpids entre ciutats importants.



         

Planificació i normativa per la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil

- La regulació de la instal·lació de les antenes de telefonia mòbil en sòl urbà és competència 
municipal. A nivell  comarcal no hi ha cap tipus de reglament que reguli aquesta tipologia 
d’instal·lació. Un 80% dels municipis de l’Alt Empordà no tenen cap normativa que reguli la 
instal·lació d’aquests aparells repetidors de senyal. Alguns dels municipis que afirmen tenir 
una normativa d’aquest tipus és perquè aquesta regulació s’ha inclòs dins la normativa que 
desplega la figura de planejament urbanístic municipal (POUM).

- A nivell  autonòmic s’està  redactant  el  Pla d’Ordenament Ambiental  d’Infraestructures de 
Radiocomunicacions (POAIR). Aquest pla porta a terme l’ordenació a tot Catalunya de les 
infraestructures de radiocomunicació que es troben en sòl no urbà, amb l’objectiu de definir  
no s’han de desplegar aquestes infraestructures per optimitzar-les i definir les necessitats 
del territori amb una planificació de les que s’han de construir. 

Habitatge

Evolució del nombre d’habitatges

- A  finals  de  la  dècada  dels  vuitanta  es  produeix  el  primer  creixement  del  nombre 
d’habitatges. Però no va ser fins a la dècada dels noranta quan va començar el creixement 
progressiu del parc d’habitatges. Al llarg del 2000 s’accelera el ritme de creixement fins al 
2006,  moment  quan  s’experimenta  la  punta  màxima  de  l’activitat  del  sector  de  la 
construcció. A partir d’aquest any, el nombre d’habitatges contractats ha experimentat un 
decreixement progressiu fins a l’actualitat. Així doncs, al període 2000-2007 es va generar 
l’anomenada bombolla immobiliària a l’Alt Empordà. A l’any 2008 cau un 82% el número 
d’habitatges contractats respecte a l’any anterior.

Les previsions del sector de la construcció de la comarca per l’any 2009 ja apuntaven a un 
procés de regressió, on els habitatges iniciats caurien a la meitat i, per primera vegada en 
molts anys, el nombre d’habitatges acabats superarien als iniciats.
    



    

Els habitatges contractats aporten informació sobre l’activitat constructiva produïda en un 
any en concret. En canvi, els habitatges acabats són l’efecte físic de l’activitat constructiva 
produïda durant un període de temps anterior, aproximadament d’un parell d’anys.

- Arreu  de  la  comarca  de  l’Alt  Empordà  s’ha  experimentat  un  creixement  del  parc 
d’habitatges, entre els anys vuitanta i la meitat de la primera dècada del segle XXI, sobretot 
als  municipis  d’interior  i  els  de  l’àrea  urbana  de  Figueres.  Aquest  ritme  de  creixement 
s’aproxima al d’arreu de Catalunya, mentre que els municipis de plana i allunyats de les 
grans ciutats han experimentat una activitat de la construcció menys intensa o, en alguns 
casos, de regressió.

- Més de la meitat dels habitatges dels municipis de costa són segones residències, excepte 
del municipi de Portbou i el Port de la Selva. Tot i que, entre el 2000 i el 2007, el nombre  
d’habitatges principals ha crescut respecte els secundaris, aquests continuen dominant. El 
principal resultat negatiu de la bombolla immobiliària d’aquests municipis és l’increment de 
l’ocupació urbanística de la costa empordanesa.

- El ritme de creixement del parc immobiliari de l’Alt Empordà ha estat més accelerat que el  
creixement  demogràfic  de  la  comarca.  Per  aquest  motiu,  actualment  existeix  un  estoc 
considerable d’habitatges a l’Alt  Empordà i  pel conjunt  de les comarques gironines, que 
començar a l’any 2007 amb la caiguda de l’activitat del sector immobiliari. 

- Tot  i  la  situació  actual  del  sector  immobiliari,  les  figures  de  planejament  projecten  un 
creixement del parc d’habitatges de la comarca.

El “Pla director territorial de l’Empordà” preveu una necessitat d’emancipació de la població 
jove fins el 2011 i un possible creixement demogràfic vinculat a la població immigrant, el  
conjunt  d’aquests  dos  factors  generarà  la  necessitat  de  construir  12.500  d’habitatges 
principals pel 2026. 

Segons el Pla, la construcció d’aquests nous habitatges es realitzarà a les àrees urbanes 
principals  de  l’Alt  Empordà:  Figueres  i  Roses.  Es  consideren  àrees  urbanes  principals 
aquelles que actuen com a nodes territorials. 

Tanmateix,  el  “Pla director  de les àrees residencials  estratègiques”  anomena tres àrees 
residencials estratègiques (ARE), dos a Figueres i una a Roses, per promocionar més sòl a 
fi d’incrementar el nombre d’habitatges de protecció oficial. Aquest Pla preveu la construcció 
de 3.262 pisos entre les tres ARE’s.

Característiques principals dels habitatges

- A l’Alt Empordà el número d’habitatges secundaris supera als principals, mentre que pel  
conjunt  de  les  comarques  gironines  els  habitatges  secundaris  tenen  una  presència 
destacable (33,31%), però inferior als principals (52,25%). Aquesta desigualtat per part de la 



comarca s’explica per la seva elevada dinàmica turística, sobretot a la zona de costa i a la 
segona línia de mar. La següent taula, compara percentualment els habitatges familiars de 
l’Alt  Empordà,  segons la  seva  tipologia,  amb els  habitatges familiars  de les  comarques 
gironines i d’arreu de Catalunya.

Àmbit Principals No principals

territorial Convencionals Allotjament Secundaris Vacants Altres

Alt Empordà 38,41 % 0,004 % 47,21 % 13,73 % 0,64 %

Comarques Gironines 52,25 % 0,004 % 33,31 % 12,92 % 1,51 %

Catalunya 69,9 % 0,002 % 15,54 % 13,67 % 0,92 %

En els  últims  anys,  ha  augmentat  les  noves  construccions  d’habitatges  principals,  però 
continuen dominant els habitatges secundaris a l’Alt Empordà.

- El grau de conservació dels habitatges familiars principals de l’Alt Empordà ha millorat molt 
en els últims vint anys.

- Els habitatges familiars principals de l’Alt Empordà tenen una superfície superior respecte la 
mitjana del parc d’habitatges de Catalunya. La superfície mitjana dels habitatges familiars 
principals de la comarca és d’entre 75m2 i 100m2.

D’altra banda, el número d’habitatges unifamiliars és més elevat que en d’altres indrets del 
país,  mantenint  l’estructura  tradicionals  dels  pobles  d’interior  que  han  estat  menys 
susceptibles al creixement.

- La major  forma d’adquisició  d’un  habitatge  a  l’Alt  Empordà  és  a  través  de  la  propietat  
(74,3%), tot i que a un percentatge inferior a la resta del país (79,1%). No obstant, presenta 
valors  superiors  en  altres  formes  d’adquisició  de  l’habitatge  (lloguer,  cedit  de  manera 
gratuïta o a baix preu i altres). 

- Les principals incidències als habitatges principals de la comarca (any 2001):

- La majoria d’habitatges construïts durant els anys del boom immobiliari (2000- 2007), a l’Alt 
Empordà, es destinaven al mercat lliure. Això ha comportat que la inexistència d’habitatges 
públics es convertís en un recurs pràcticament inexistent. El nombre d’habitatges públics 
que  s’han  construït  als  últims anys  del  boom immobiliari  només representen  el  5  i  6% 
respecte el total dels habitatges lliures contractats. Però a finals de l’any 2008 el sector de la  
construcció comença un canvi de tendència, l’estoc de vivendes al mercat lliure ha provocat 
un increment de les iniciatives per construir habitatges de protecció social. 



D’altra  banda,  l’Institut  Català  del  Sòl  (INCASÒL)  té  encarregades  18  construccions 
d’habitatge de protecció oficial a la comarca de l’Alt Empordà que s’han d’executar entre el 
2007 i el 2016. Més de la meitat d’aquests habitatges estan destinats a la compravenda, 
mentre que la resta al lloguer. 

El  preu  dels  habitatges,  tant  d’obra  nova  com  de  segona  mà,  han  augmentat 
progressivament entre el 2000 fins el 2007, any que assoleix el màxim cost i, a partir del 
qual disminueix. Els preus dels habitatges de segona mà han estat per sota del preu de  
l’habitatge d’obra nova, però amb els anys la diferència de preu entre les dos categoria s’ha 
anat ampliant. A la següent taula i gràfica es mostra l’evolució dels preus dels habitatges 
principals i secundaris (€/m² útil) per la ciutat de Figueres, per el període 2000- 2008.

Pel que respecte els habitatges de protecció oficial, la Secretaria d’Habitatge estableix els 
preus màxims de venda i de lloguer per zones geogràfiques. La majoria dels municipis de 
l’Alt Empordà estan inclosos a la zona geogràfica C, concretament el 75%, mentre que la 
resta es classifiquen a les zones denominades D (15%) i B (10%). No existeix cap municipi  
de l’Alt Empordà classificat com la zona geogràfica A, la més cara. Al mapa s’observa el 
preu concertat pels habitatges de protecció oficial de venda i  de lloguer segons la zona 
geogràfica. 

Any Obra nova Segona mà

2000 785 638

2001 813 682

2002 920 809

2003 1349 1073

2004 1627 1411

2005 2025 1702

2006 2711 2284

2007 3039 2426

2008 2641 2083



- Arreu del país s’ha generat una forta inflació de preus en el mercat immobiliari entre el 1997 
i el 2007. Aquest fet ha provocat una desigualtat considerable entre l’evolució dels salaris i  
l’evolució del cost de l’habitatge. Aquesta realitat ha provocat una dificultat d’accés a un 
l’habitatge digne per part dels sectors socials més sensibles. Arrel d’aquest problema social 
general,  es va aprovar el Pacte Nacional per l’Habitatge vigent  pel període 2007- 2016, 
emmarcat en l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l’habitatge. 

A partir d’aquest moment apareixen noves figures i normatives, previstes pel Pacte Nacional 
per l’Habitatge, que faciliten informació i garanteixen l’accés a l’habitatge. Un exemple és 
l’aprovació d’un nou decret, a l’any 2008, que regula, per primera vegada, el preu concertat 
del lloguer amb opció a compra. 

Les noves entitats de la comarca que treballen per facilitar l’accés a un habitatge són les 
següents:

1. La Xarxa d’Habitatges d’Inclusió que contempla la creació d’un habitatge tutelat,  a la 
ciutat de Figueres, destinat als joves extutelats. 

2. Les  Borses  d’Habitatge  per  al  Lloguer  Social  que  tenen  com a  objectiu  incrementar 
l’oferta  de  lloguer  a  preus  moderats.  A  l’Alt  Empordà  existeixen  3  borses  d’aquesta 
tipologia, una a Figueres, una altra a Castelló d’Empúries i, per últim, a Roses. 

3. Les Oficines Locals d’Habitatge que tenen com a prioritat la recepció de sol·licituds pel  
ciutadà i la tramitació d’expedients. A la comarca hi ha 2 d’aquestes oficines locals, una a  
l’Ajuntament  de  Figueres,  la  qual  disposa  d’un  Registre  municipals  de  sol·licituds 
d’habitatges amb protecció oficial; i l’altra es troba al Consell Comarcal i ofereix el servei 
d’informació per a la rehabilitació d’habitatges i per la tramitació de la cèdula d’habilitat.

Problemàtiques socials detectades en relació a l’habitatge

- La manca d’habitatge assequible a la comarca és un problema, principalment pels joves i 
per  a  les  famílies  amb escassos  recursos.  En  alguns  municipis  de  la  comarca  aquest 
problema s’accentua pel model urbanístic que s’ha optat, basat en cases unifamiliars de 
preu elevats. A més, molts d’aquests municipis destaca la problemàtica de la fragmentació 



urbana que provoca la manca de garantia dels serveis bàsics necessaris quan augmenta la 
població,  sobretot  durant  l’època  d’estiu  amb  l’arribada  dels  turistes.  D’altra  banda,  els 
municipis més turístics,  sobretot  els de costa,  disposen d’un elevat  nombre de segones 
residències,  però  només  es  lloguen  en  temporada  d’estiu,  així  s’accentua  la  dificulta 
d’accedir a un habitatge de compra o de lloguer per tot l’any.

- L’elevat preu de l’habitatge, resultat de la bombolla immobiliària (2000- 2007), és el principal 
problema que pateix la població amb escassos recursos. El cost desmesurat de l’habitatge 
ha provocat  que els  col·lectius més desfavorits  visquin  en habitatges vells  i  deteriorats, 
inclús amb la mancança d’alguns serveis bàsics. 

- Alguns municipis de l’àrea urbana de Figueres, a més de la falta d’habitatges de lloguer i de 
l’elevat preu, existeixen molts habitatges deshabitats com a causa del seu mal estat i per la 
manca d’una política de rehabilitació.

- La fragmentació urbana de molts municipis de l’Alt Empordà ocasiona una escassa cohesió 
social  per  part  d’alguns  col·lectius.  La  població  immigrant  és  la  que  més  pateix  la  
desintegració i tendeix a l’agrupació ètnia o cultural en barris com el de Sant Joan, la Marca 
de l’Ham i el Culubret, de la ciutat de Figueres. Els habitatges d’aquests barris són més 
assequibles pel seu mal estat i en ocasions els manca algun servei bàsic.

- Els  municipis  costaners  i  els  fragmentats  urbanísticament  (Roses,  Llançà,  Cadaquès...) 
tenen dificultats per gestionar els serveis bàsics. Aquesta dificultat s’explica per la distància 
entre els diferents nuclis d’un mateix municipi, l’augment de la població en la temporada 
turística i la gran heterogeneïtat de la població.

- Molta població dels municipis costaners de l’Alt Empordà tenen una estructura laboral feble 
com a  conseqüència  de  la  condició  estructural,  l’estacionalitat  i  la  poca  qualificació  del 
treball.  Aquesta  situació  afecta,  principalment,  a  la  població  jove  procedent  de  famílies 
modestes.

- Problemàtiques de l’habitatge detectades a l’Alt Empordà i treballades pels Equips Bàsics 
d’Atenció Social Primària (EBASP) de l’any 2007:

Anàlisi del sector primari

- Les  diferents  dinàmiques  socioeconòmiques  han  arrossegat  al  sector  agrari  a  una 
situació complexa on predominen els models de concentració (de terra, de capital, de 
bestiar,  etc.),  de  rapidesa  (temps  d’engreix,  hivernacles,  etc.)  i  d’homogeneïtzació 
(simplificació de varietats, de paisatges, de sabors, etc.). 

- La  importància  dels  espais  agraris  rau  en  el  fet  que  són  elements  que  permeten 
configurar parcs periurbans o anelles verdes que milloren la qualitat  de vida de les 
grans zones urbanes, permeten el funcionament dels espais naturals protegits com a 
organismes vius i dinàmics gràcies al seu paper com a connectors. També, protegeixen 
els  espais  naturals  del  impacte  directe  de  les  activitats  humanes sobre  els  espais 



naturals, poden constituir potencials marques de qualitat o convertir-se en un important 
element d’atracció paisatgística que permeti el desenvolupament d’una activitat turística 
associada al territori.

- Existència de línies d’ajuts econòmics per a portar a terme projectes relacionats amb el 
desenvolupament  del  món  rural,  amb  programes  com  el  LEADER  o  el  Pla  de 
Desenvolupament Rural (PDR)

- La Producció Integrada té un pes molt destacat a l’Alt Empordà al constituir el 45,7% 
d’aquest tipus de protecció pel conjunt de les comarques gironines. Dels 68 municipis 
de la comarca, disset disposen almenys d’una explotació de producció integrada, tot i 
que amb superfícies molt diverses segons el tipus de producció. En canvi, la Producció 
Agrària  Ecològica  a  l’Alt  Empordà  es  troba  en  fase  d’expansió  i  amb  una 
representativitat encara poc alta, essent la 27ª comarca catalana amb una superfície 
certificada ecològica més baixa. 

- Seixanta dels municipis de l’Alt Empordà són de caràcter eminentment rural, presentant 
problemàtiques relacionades amb l’activitat agrària i un mode de vida en clar retrocés 
com: el progressiu envelliment, la dràstica pèrdua de població pagesa, l’èxode de gent 
jove de les zones rurals cap a la ciutat o l’augment de la dedicació a temps parcial de 
molts pagesos. 

- Les  propostes  actuals  més  importants  a  l’Alt  Empordà  van  enfocades  a  la 
comercialització de productes (mercats locals, botigues del poble, en grans superfícies 
de consum o vinculats al turisme) i al foment d’una marca de qualitat “Alt Empordà” que 
valoritzi la producció, obri noves perspectives de cares als agricultors i ramaders que 
han vist com aquestes activitats bàsiques pel territori han anat perdent protagonisme. 

- De les 34 empreses gironines que compten amb productes agroalimentaris de qualitat 
certificada,  12  es troben ubicades a l’Alt  Empordà,  amb diferents  certificacions,  en 
funció del tipus de producció.

- Algunes de les línies estratègiques a seguir dins la nova estratègia del territori rural de 
l’Alt Empordà (període 2008-2013) són: la comercialització de productes autòctons de 
qualitat mitjançant mercats locals, l’arribada dels productes locals a grans superfícies 
comercials de grans ciutats i als pobles, l’oferta de productes locals vinculats al turisme 
a partir de fires locals, donar a conèixer la marca “Alt Empordà” fomentant una marca 
de qualitat,  incrementar la cadena de valor des del producte fins al  client final o la 
creació de mercats transfronterers amb productes naturals i artesanals.

- El sector de l’oli d’oliva de la comarca està apostant per la diferenciació i la qualitat del  
producte, davant la reducció de costos i el creixement empresarial. Alguns trulls estan 
realitzant plans estratègics i  de qualitat,  tot i que la majoria encara continuen tenint 
plans de prevenció de riscos laborals com a única eina de gestió, especialment els més 
antics. El que sí s’ha generalitzat força és la inversió per modernitzar i professionalitzar 
el sector, obrint-se a la rebuda de visitants que permeti donar major estacionalitat al  
sector i major complementarietat al turisme.

- El  sector  del  vi  amb  Denominació  d’Origen  (DO)  Empordà,  que  compte  amb  una 
quarantena llarga de petits i grans cellers i més de 400 viticultors, ha rebut recentment  
un fort impuls per a la seva producció i comercialització amb l’arribada de l’acord de 
totes les institucions del  territori  per a la seva promoció,  tant  a nivell  nacional com 
internacional. El mercat a les comarques gironines continua sent el majoritari amb la 
venta del 76% de vi produït, mentre el 5% es ven a d’altres països. Caldria una major 
promoció per expandir i augmentar les ventes. 

- El nombre de caps de bestiar a l’Alt Empordà ha augmentat en la majoria d’espècies 
durant el període 1989-2009, mentre el nombre d’explotacions ramaderes ha disminuït 
progressivament, comportant un augment de les dimensions físiques i econòmiques de 
les explotacions. L’espècie amb un major pes a la comarca és el porcí, tant per la seva  
producció  com  pels  seus  impactes  ambientals,  especialment  per  trobar-se 
concentrades  en  municipis  com:  Ventalló,  Borrassà,  Peralada,  Masarac,  Cabanes, 
Navata, Bàscara i Cabanelles.



Espècie
1989 1999 2009

Explotacions Caps Explotacions Caps Explotacions Caps

Bovins 586 41.820 317 47.923 282 34.266

Ovins 185 64.452 165 56.113 206 43.699

Cabrum 127 2.498 90 2.749 134 5.952

Porcins 827 161.451 453 276.471 332 343.330

Aviram 790 893.445 477 1.866.686 430 2.302.966

Conilles mares 317 9.274 140 17.006 26 53.178

Equins 118 454 63 467 74 653

- La implantació de la llei del benestar animal, que obliga a ampliar un 25% la superfície 
mínima permesa per a les explotacions porcines dedicades a la reproducció abans del 
2013,  serà  un  altre  impediment  important  que  pot  causar  una  davallada  important 
d’explotacions per aquestes dates davant la impossibilitat de moltes propietaris.

Zonificació territorial
Desenvolupament residencial
- A la primera meitat del segle XX, s’accelerà el desenvolupament urbà de la capital i dels 

municipis costaners, en detriment al sòl agrícola. Aquest desenvolupament és el resultat de 
l’augment  de  segones  residències,  sobretot  els  anys  seixanta,  motivat  pel  turisme  de 
masses. A principis dels anys noranta, el creixement del turisme de segona residència es va 
traslladar a la segona i tercera línia, afectant així a municipis més interiors. Tot i que, en els  
darrers anys, els municipis costaners han experimentat una transformació de les segones 
residències a habitatge principal.

- Els principals pols urbans actuals de la comarca són Figueres, l’Escala i la zona litoral del 
Cap  de  Creus,  pel  nombre  de  persones  residents  i  el  número  de  llocs  de  treball.  Els  
creixements  urbanístics  produïts  en  els  darrers  anys  han  generat  una  pèrdua  de  sòl 
agrícola. Com a conseqüència, l’activitat agrícola ha perdut per dins l’estructura econòmica 
de la comarca. Aquest fet és de gran importància, doncs l’activitat agrícola ajuda a mantenir 
els  paisatge  i  és  un  element  característic  de  la  comarca.  Per  conservar  els  espais  no 
urbanístics i garantir una futura ocupació urbanística racional, el Pla Director Territorial de 



l’Empordà estableix unes estratègies de creixement per a cada àrea urbana per l’escenari  
del 2026.

Desenvolupament industrial i de serveis
- El sector secundari té poc pes en l’economia comarcal comparat amb la resta del país.  

Aquest sector econòmic no mostra canvis rellevants, més aviat un manteniment o un lleuger 
increment, perquè l’activitat industrial actua com a suport a altres sectors més dinàmics com 
la  indústria  agroalimentària,  metal·lúrgica  o  la  construcció.  Pràcticament  tota  l’activitat 
industrial  es  concentra  a  Figueres  i  al  seu  entorn.  Però  als  municipis  costaners  també 
destaca el pes econòmic del sector secundari com a resultat del desenvolupament de la 
construcció generat per la demanda de segones residències.

- La presència  de dues vies  de comunicació  de primer ordre i  la  proximitat  a  la  frontera 
francesa,  ha  motivat  l’aparició  d’un  seguit  de  polígons  dedicats  bàsicament  als  serveis 
logístics i de transport de mercaderies terrestres, al voltant d’aquestes vies de comunicació. 
Amb  aquesta  realitat,  les  activitats  logístiques  troben  a  la  comarca  un  bon  indret  per 
posicionar-se.

La nova plataforma logística Logis Empordà, el polígon industrial Les Pedroses i l’Empordà 
Internacional, juntament amb la terminal ferroviària de Vilamalla formaran el node logístic de 
gestió de fluxos de mercaderies de la comarca.

- El sector dels serveis té un gran pes a l’economia de la comarca, sobretot pel que fa a  
l’hostaleria i  al comerç.  A partir  de la dècada dels seixanta,  l’activitat  turística va agafar 
embranzida als municipis costaners de l’Alt Empordà. Fins la dècada dels noranta l’oferta 
turística de sol i platja ha estat rentable, fins que va patir un moment d’estancament, per 
aquest motiu s’ha potenciat noves ofertes turístiques, com el turisme rural, que apropa el 
turisme als municipis d’interior. 

Les  activitats  turístiques  contribueixen  al  desenvolupament  econòmic  de  la  comarca  i 
aquestes han de valorar el paisatge, salvaguardant els espais naturals i les zones menys 
antropitzades.

Espais estratègics

- El sòl d’ús industrial ocupa 922,6 hectàrees i representa el 6,8% de la superfície comarcal 
(any  2008).  Gairebé  tres  quartes  parts  d’aquest  sòl  està  ocupat  per  alguna  activitat  
industrial, mentre que 230,6 hectàrees de sòl industrial està disponible. La major part dels 
polígons  industrials  de  la  comarca  es  concentren  a  l’entorn  dels  principals  eixos  de 
comunicació.

- Més de la meitat del sòl industrial es concentra al centre de la comarca (Vilamalla, Figueres i  
El Far d’Empordà). Vilamalla es considera el pol industrial i  logístic més important de la 
comarca, i se li atribueix la capacitat d’absorbir el major creixement potencial. Però Figueres 
destaca com a pol central de l’activitat industrial de la comarca. D’altra banda, els municipis 
que tenen una representació d’entre  el  6 i  el  10% de sòl  industrial  sobre el  total  de la  
comarca es localitzen a la costa (Roses i Castelló d’Empúries), excepte de Bàscara que es 
troba al sud de la comarca. En canvi, els municipis que tenen una presència baixa de sòl 
industrial,  entre  el  3  i  el  5%,  pertanyen  a  l’àrea  urbana  de  Figueres  (Santa  Llogaia 
d’Àlguema, Vilafant, Vila-sacra i Llers), ara bé, La Jonquera, que també disposa d’un 5% de 
sòl industrial de la comarca, gaudeix d’una bona localització estratègica com a límit de la 
frontera amb França. No obstant, els municipis que tenen una superfície del sòl industrial 
molt baixa (0 al 3%) pertanyen al nord de l’àrea urbana de Figueres i a la costa nord i sud de 
la comarca.

Estudi de competitivitat

- El Pla Director Territorial de l’Empordà (PDTE) defineix el model territorial per a l’Empordà. 
A una escala més petita, però seguint les pautes dels planejaments superiors, està vigent el 
Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Figueres (PDUSUF), que estableix les pautes 
de creixement per la ciutat de Figueres i la seva àrea urbana. Els principals objectius del  
PDTE que vol establir en les propostes d’ordenació del territori són els següents:



1. Reforçament de la vertebració urbana

2. Protecció del paisatge com a factor identitari i actiu econòmic

3. Limitació de la construcció de segones residències de nova planta

4. Foment de les activitats econòmiques alternatives al turisme i que no es 
basen en la construcció d’immobles

5. Racionalització de la xarxa viària respectuosa amb el medi

- El PDTE preveu els escenaris econòmics a l’Alt Empordà per l’any 2026. La nova situació 
econòmica  prevista  per  un  futur  proper  de  la  comarca  vindrà  influenciat  per  la  bona 
comunicació  que  comportaran  les  noves  infraestructures  de  mobilitat.  Aquests  nous 
escenaris  provocaran  una  nova  situació  demogràfica  i  econòmica  per  l’Alt  Empordà.  El 
PDUSUF recull la proposta del PDTE de mantenir la traça entre l’actual apartador ferroviari  
del polígon industrial Empordà Internacional i la línia de Portbou a l’alçada de Vilatenim a 
través d’una possible plataforma Intermodal de mercaderies a Vilamalla- El Far d’Empordà. 
Així  doncs,  la  previsió  per  l’evolució  econòmica  de  l’Alt  Empordà  serà  l’increment  de 
l’ocupació. 

- El PDTE assigna a les àrees especialitzades industrials i logístiques existents l’estratègia de 
consolidació.  Tanmateix,  el  PDTE considera que aquells sòls industrials del planejament 
derivat que se situen fora de les àrees especialitzades d’ús industrial delimitades pel mateix 
pla director, i  que bàsicament es concentren en els sòls industrials adjacents a la trama 
urbana de la ciutat de Figueres, els atribueix una estratègia de creixement potencial. Aquest  
PDTE preveu la incorporació de 456,7ha de sòl industrial per l’any 2026. Els municipis que 
poden gaudir d’una estratègia de creixement potencial són aquells que disposen de major 
sòl industrial lliure, aquests són Vilamalla, El Far d’Empordà i Figueres. 

- L’Alt  Empordà  existeix  dos  tipologies  de  turisme:  el  de  costa,  el  qual  es  troba  més 
diversificat  i  gairebé estancat,  i  el  d’interior,  més recent  i  amb potencialitats  encara per 
definir. Davant d’aquesta situació, l’Alt Empordà disposa d’una situació estratègica pel què 
fa el turisme lligat al seu paisatge de costa i muntanya.  Per aquest motiu, el PTDE valora el 
paisatge de la comarca com un element a potenciar com alternativa al sector turístic. Així,  
doncs,  el  Pla  defensa  la  integració  de  les  activitats  econòmiques  en  el  paisatge.  Per 
aconseguir-ho,  és  necessari aplicar  la  Llei  8/2005,  de  8  de juny,  de  protecció,  gestió  i  
ordenació  del  paisatge.  Les  activitats  industrials  han  de  situar-se  als  polígons  que  es 
determinen als planejaments i, en el cas de les instal·lacions aïllades en el paisatge, han de 
complir  les  condicions  de  la  Disposició  Transitòria  Primera  de  les  Normes  d’ordenació 
territorial del PDTE.

- El senderisme incentiva el paisatge de la comarca, a més, actualment és un reclam per 
molts turistes europeus. L’Alt Empordà gaudeix de diversos camins adaptats per la pràctica 
del senderisme: el camí natural de la Muga, la xarxa de senders de Itinerànnia, la ruta de 
BTT de Salines- Bassegoda i el camí cicloturístic del Fluvià.

- La estratègia del sector turístic és el reforçament dels recursos turístics i dels serveis que 
s’hi relacionen. Per aquest motiu, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà treballa pel futur del 
sector turístic. Actualment, ha encarregat l’actualització del Pla de Competitivitat del turisme 
actiu i rural de la comarca, ja que l’anterior s’ha esgotat el període de validesa (2004- 2007). 
El  principal  objectiu d’aquest  pla és aconseguir  un turisme de qualitat  i  que respecti  els 
criteris de sostenibilitat.

Estudi paisatgístic

- La dinàmica de creixement demogràfic de la comarca i les necessitats econòmiques de la 
població han generat la modificació dels paisatges de l’Alt Empordà. A més, el creixement 
demogràfic va impulsar l’augment de l’activitat de la construcció, iniciat als anys seixanta, 
amb una deficient planificació urbanística. La manca de planificació és la conseqüència de 
l’actual urbanisme concentrat a la primera línia de mar i d’un urbanisme de disseminat a la 
segona línia de mar.

- La comarca de l’Alt Empordà es divideix en quatre sectors orogràfics i paisatgístics:



1. El  sector  de  la  muntanya.  Aquesta  unitat  de paisatge  correspon als  Pirineus 
d’Empordà, format per la serra de l’Albera, les Salines i la part de l’Alta Garrotxa. 
Abans de la dècada dels cinquanta, el paisatge dominant d’aquesta unitat de 
paisatge era el forestal. Però a partir dels anys seixanta, els pobles de muntanya 
patiren l’èxode rural i, com a conseqüència, va augmentar la cobertura forestal. 
La construcció de les vies de comunicació, durant la dècada dels vuitanta, ha 
comportat un canvi de l’activitat social i econòmica de la població dels pobles 
d’aquest sector. Tanmateix, ha apropat l’activitat turística en aquest sector.

2. El  sector  de  transició envolta  la  serra  de l’Albera,  la  serra  de  Roses fins  al 
municipi de Roses. El paisatge del sector de transició ha variat seguint els canvis 
dels usos del sòl en relació a l’economia de la població. La zona de transició  
entre la muntanya i la plana ha anat desapareixent la diversitat de paisatges per 
la formació de nous espais boscosos, bosquines i prats, com a conseqüència de 
l’agrupació  de  les  explotacions  agrícoles,  perquè  es  converteixin  en  més 
rendibles. En el paisatge d’aquest sector de la comarca dominen les antigues 
feixes  abandonades.  D’altra  banda,  els  incendis  a  la  zona  no  fan  possible 
complementar la dinàmica natural a l’estat arbori i afavoreix el paisatge arbustiu. 
Els pobles rurals d’aquesta zona han mantingut la seva estructura tradicional, tot 
i que l’abandonament del conreus pròxims als pobles han propiciat el creixement 
de noves urbanitzacions.

3. El sector de la plana al·luvial de la Muga i el Fluvià ha estat ocupat pels conreus 
des de l’antiguitat, perquè són terres molt fèrtils. Durant el període 1950- 2000, 
els conreus de secà han disminuït per la conversió d’aquestes terres per conreus 
de regadiu.  Aquest  canvi  de conreus  es  generar  com a  conseqüència  de  la 
construcció del pantà de Boadella, que ha drenat aquests terrenys amb recs. 
Així, doncs, el paisatge de la plana empordanesa s’ha modificat per la conversió 
de  conreus  de  vinyes  i  oliveres  per  camps  de  regadiu  de  grans  extensions 
delimitats  per  línies  de  xiprers.  D’altra  banda,  aquest  sector  ha  acollit  a  la 
població  dels  municipis  de  muntanya  i,  per  això,  han  augmentat  els  espais 
urbanitzats.

4. La  façana  litoral.  El  turisme  ha  estat  el  principal  agent  transformador  del 
paisatge. Abans de la dècada dels cinquanta, a la façana litoral, convivien una 
diversitat  de  paisatges:  llacunes,  closes,  arrossars,  conreus  de  regadiu  i  les 
platges.  Però  aquests  espais  han  experimentat  diferents  processos  de 
transformació que ha aportat un canvi paisatgístic, provocat, principalment, per 
l’expansió urbanístic iniciada als anys seixanta per  el increment del turisme de 
masses.

La Generalitat de Catalunya pren el compromís de la protecció del paisatge. Per aquest  
motiu crea l’Observatori  del Paisatge de Catalunya, a l’any 2004, encarregat d’estudiar i  
analitzar els objectius per preservar els valors del paisatge. D’altra banda, el Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques tenen com a marc legal la Llei 8/2005 i el Decret 
343/2006 que el seu objectiu és el reconeixement, la protecció, la gestió i l’ordenació del 
paisatge.  Aquesta  llei  es  dota  de  tres  instruments  principals  per  aconseguir  els  seus 
objectius:  els  catàlegs  de paisatge,  les  directrius  del  paisatge  i  les  cartes  del  paisatge.  
Actualment s’està finalitzant la Carta de Paisatge de l’Alt Empordà que té com a objectiu 
establir compromisos, tant amb ens públics com privats, per millorar i preservar el paisatge.



b) Diagnosi comarcal

1. Augment del sòl urbà en detriment als conreus

La comarca de l’Alt Empordà s’ha vist sotmesa a una elevada pressió urbanística motivada 
bàsicament per  la  proliferació de segones residències,  el  que ha donat lloc a  un augment  
considerable d’urbanitzacions. D’altra banda, la presència de vies de comunicació de primer 
ordre, i la seva proximitat a la frontera amb l’estat francès, ha donat lloc al desenvolupament de 
diversos polígons industrials bàsicament destinats a l’activitat logística. Aquest augment del sòl 
urbà s’ha donat en detriment a la superfície ocupada pels conreus; herbacis de secà i fruiters. 

2. Presència de diverses figures de planejament territorial que fomenten la planificació sota els 
criteris de la coherència

La comarca de l’Alt  Empordà està  regulada per  diferents  figures de planejament  territorial.  
Existeixen diferents plans que regulen diferents àmbits. Entre ells es poden destacar els Plans 
d’Espais d’Interès Natural, el  Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines i Pla Director 
del sistema urbà de Figueres. Tanmateix altres plans, com el Pla d’energia de Catalunya o el 
Pla Hidrològic de les conques internes de Catalunya treballen temàtiques concretes i afecten a 
tot el territori català.

3. El Pla Director Territorial de l’Empordà, una eina de planificació important

El PDTE (Pla Director Territorial de l’Empordà), té com a objectius dur a terme una planificació 
territorial  ordenada  i  coherent.  Defineix  unes  estratègies  de  creixement  que  reforcen  una 
estructura nodal del territori. 

4. Mancança d’un planejament urbanístic municipal actualitzat

Actualment, encara hi ha dos municipis de la comarca de l’Alt Empordà que no tenen una figura 
de planejament urbanístic  que reguli  l’ocupació del  sòl  i  ajudi  a la planificació territorial.  La 
figura  de  planejament  majoritària  és  les  Normes  Subsidiàries  i  la  gran  majoria  tenen  una 
antiguitat de més de 10 anys. 

Aquest planejament tant antic es troba concentrat en aquelles poblacions més petites i amb 
unes dinàmiques de creixement més febles.  Molts d’ells encara no has esgotat el sòl urbà i, 
malgrat el seu planejament ja no respon a les necessitats reals de la població, no es veuen 
obligats a redactar-ne un de nou.

5. Concentració d’infraestructures en un corredor nord – sud que fragmenta la comarca

Per la comarca de l’Alt  Empordà hi  tenen pas diverses infraestructures de comunicació de 
primer ordre; N-II, AP-7 i TAV. Totes elles tenen el seu pas concentrades en una espècie de 
corredor que divideix la comarca nord – sud. 

Aquesta  corredor  proporciona  a  la  comarca  una  sèrie  de  potencialitat  a  nivell  de 
desenvolupament  econòmic,  doncs  la  bona  comunicació  és  un  element  essencial  pel 
desenvolupament  de l’activitat  econòmica,  tant  a nivell  de transport  de mercaderies com a 
desplaçaments dels recursos humans. 

D’altra banda, la presència d’aquestes infraestructures, a part de tenir un efecte fragmentador  
del  territori  pot  transformar  la  comarca  en un lloc de  pas,  si  no  s’és  capaç d’aprofitar  les 
potencialitats que presenten.

6. El Pla d’Ordenament Ambiental d’Infraestructures de Radiocomunicacions permetrà regular 
la implantació en sòl no urbà d’aquestes infraestructures



Actualment  s’està  redactant  el  Pla  d’Ordenament  Ambiental  d’Infraestructures  de 
Radiocomunicacions  (POAIR)  que  ha  servir  per  a  poder  regular  la  implantació  d’aquesta 
tipologia d’infraestructures en sòl  no urbà i  alhora cobrir  les necessitats de cobertura de la 
comarca. Tanmateix proporciona un inventari de totes les infraestructures existents actualment 
al territori.

7. Per primera vegada en molts anys, el número d’habitatges acabats superen als iniciats

A finals  de  la  dècada dels  noranta  i  al  llarg  de l’any  2000 comencen les oscil·lacions del 
creixement  del  sector  de la construcció.  A l’any 2006 va ser  la  punta màxima del  número 
d’habitatges construïts a la comarca. A partir d’aquest moment comença a decréixer el sector. 
A l’any 2008 cau el número d’habitatges contractats, un 82% respecte a l’any anterior.  Per 
primera vegada en molts  anys,  el  número d’habitatges acabats superen als  iniciats  com a 
conseqüència de la crisi que pateix la construcció.

El creixement del parc d’habitatges de l’Alt Empordà, generat entre els últims vint anys, s’ha 
produïts a un ritme aproximat a la resta del país. Però cal assenyalar que als municipis de la 
plana  alt  empordanesa  i  aquells  allunyats  a  les  grans  ciutats  no  han  experimentat  aquest  
increment generalitzat del nombre d’habitatges.

8. Dominen les segones residències respecte els habitatges familiars convencionals

Dominen percentualment els habitatges secundaris vers els principals a l’Alt Empordà, mentre 
que pel conjunt de la província els habitatges secundaris tenen una presència destacable, però 
un 20% inferior als principals. Aquesta realitat de la comarca és degut a l’elevada dinàmica  
turística, sobretot a la zona de costa i a la segona línia de mar. 

L’activitat de la construcció als municipis costaners de l’Alt Empordà, iniciada els anys vuitanta, 
ha  provocat  que  més  de  la  meitat  dels  habitatges,  en  aquests  municipis,  siguin  segones 
residències.  Una  altra  conseqüència  de  l’increment  del  parc  immobiliari  dels  municipis 
costaners és l’augment considerable de la massificació urbanística als municipis costaners de 
l’Alt Empordà.

9. Important estoc d’habitatges a la comarca

Durant  els  anys  de  la  bombolla  immobiliària  (2000-  2007)  es  va  generar  un  creixement 
progressiu i accelerat del parc d’habitatges de l’Alt Empordà, fins a l’any 2007.

El creixement del parc immobiliari  dels últims anys va ser més accelerat que el creixement  
demogràfic  de  la  comarca.  Per  aquest  motiu,  avui  en  dia  existeix  un  important  estoc 
d’habitatges a la comarca.

10. Dificultat per accedir a un habitatge 

El  model  urbanístic  que  han  optat  molts  municipis  d’interior  de  l’Alt  Empordà  respecten 
l’estructura tradicional d’aquests pobles. Els escassos creixements urbanístics que han sofert 
aquests municipis d’interior, la majoria s’han construït cases unifamiliars, els quals tenen un 
preu elevat. 

A més, és important destacar que els habitatges familiars principals de l’Alt Empordà tenen una 
superfície superior, entre 75m2 i 100m2 de mitjana, respecte el parc d’habitatges de Catalunya. 
Aquesta dada està estretament relacionada amb la comparativa de la forma d’adquisició de 
l’habitatge a l’Alt Empordà i pel conjunt de Catalunya: per la comarca mitjançant la propietat 
(74,3%) és inferior a la resta del país (79,1%), mentre que a través del lloguer, de manera 
gratuïta o a baix preu, presenten valors més alts. Aquesta realitat és conseqüència dels elevats 
preus dels habitatges que s’han incrementat al període 1997- 2007 arreu de la comarca.



Durant aquest temps, la majoria d’habitatges construïts pertanyien al mercat lliure i per aquest 
motiu eren cars. L’escassa construcció d’habitatges de protecció oficial, en els últims anys, ha 
generat que aquests arribin a ser un recurs pràcticament inexistent.

Tota aquesta realitat ha provocat que molta població amb pocs recursos econòmics (joves, 
famílies monoparentals, immigrats...) no puguin accedir a un habitatge digne. 

11. Canvi de tendència per garantir l’accés a un habitatge digne a tota la població

A partir de l’any 2007 el mercat immobiliari comença a experimentar un canvi de tendència. El 
següent  any,  els  preus  dels  habitatges,  tant  de  primera  construcció  com  de  segona  mà, 
comencen a experimentar una progressiva deflació. 

A  partir  d’aquest  moment,  apareixen  noves  figures  i  normatives,  contemplades  al  Pacte 
Nacional per l’Habitatge, vigent pels anys 2007- 2016, per facilitar l’accés a l’habitatge a la  
societat.  Al  marc  del  Pacte,  el  Parlament  de  Catalunya  aprova  la  Llei  18/2007,  de  28  de 
desembre, del dret a l’habitatge.  Aquest  nou decret,  a més de facilitar informació i  garantir 
l’accés a l’habitatge, contempla la possibilitat del lloguer amb opció a compra.  

Fruit de la nova normativa per l’habitatge, s’han creat noves entitats que treballen per facilitar 
l’accés a l’habitatge a l’Alt Empordà:

1. Una Xarxa d’Habitatges d’Inclusió;

2. Tres Borses d’Habitatge per al Lloguer Social;

3. Dos Oficines Locals d’Habitatge.

D’altra banda, com a conseqüència de l’elevat estoc d’habitatges construïts anys anteriors, a 
finals de l’any 2008, s’han incrementat les iniciatives per augmentar el nombre d’habitatges de 
protecció social.

12. La fragmentació urbana de molts municipis de l’Alt Empordà

Molts municipis d’interior han apostat per un model urbanístic que potencia el creixement a 
partir de cases unifamiliars. Com a causa del cost elevat d’aquesta tipologia habitatge el seu 
accés és més difícil.

A més, la majoria dels municipis de l’àrea urbana de Figueres i els municipis costaners se li 
suma el problema de la fragmentació urbana que dificulta la gestió dels serveis bàsics. Aquesta 
dificultat s’explica per la distància entre els diferents sector urbans amb el nucli del municipi i 
per l’augment temporal de la població, sobretot dels municipis costaners durant  la temporada 
turística.

Tanmateix, la fragmentació urbana també provoca una escassa cohesió social. Aquesta realitat 
és fruit  de l’agrupació  ètnia  o  cultural  en barris  allunyats  dels  nuclis,  els  quals  el  preu de 
l’habitatge és més econòmic.  En ocasions aquests habitatges vells  i  deteriorats els manca 
algun servei bàsic. Un exemple són els barris de Sant Joan, la Marca de l’Ham, el Culubret, de 
la ciutat de Figueres, i l’Aigüeta de Cabanes.

13. Manca d’una política de rehabilitació dels habitatges

Els municipis de l’àrea urbana de Figueres disposen d’un número alt d’habitatges vells, molts  
d’aquests no són habitables per la seva deteriorització al pas del temps i per la manca d’una 
política de rehabilitació. L’habitatge deficient és la problemàtica percentualment (36,5%) més 
important,  relacionada amb l’habitatge,  que  ha detectat  els  Equips Bàsics  d’Atenció  Social 
Primària (EBASP).

En aquests municipis, l’accés a l’habitatge és difícil per alguns grups de la població, perquè 
gran part del parc immobiliari són habitatges unifamiliars d’elevat cost i no existeixen habitatges 
de lloguer.



14. Gran superfície agrícola malgrat la disminució del nombre d’explotacions

La superfície de conreus ocupa el 22,58% de la comarca segons dades del DAR per l’any 
2007, amb un predomini dels conreus herbacis, tot i la importància de conreus com l’olivera i la  
vinya. Aquesta superfície no s’ha vist molt perjudicada pel descens en el nombre d’explotacions 
agrícoles pel fet que s’ha esdevingut un procés de concentració de les explotacions a favor de 
les més grans. 

15. Principals línies d’actuació per potenciar l’activitat agrària a l’Alt Empordà

Amb la intenció de canviar la tendència negativa assolida durant els darrers anys per l’activitat 
agrícola  i  ramadera  de  la  comarca,  s’estan  portant  a  terme  projectes  com  el  programa 
LEADER, qui  atorga ajuts pel  desenvolupament de projectes potents per dinamitzar  espais 
rurals sota criteris ambientals. Per una altra banda, 25 municipis també es veuran beneficiats  
pels ajuts atorgats pel Pla de Desenvolupament Rural amb un conjunt d’11 projectes.

16. Papers desiguals per a la Producció Integrada i per a la Producció Agrària Ecològica

El desenvolupament de les dues activitats a la comarca ha estat desigual, estant la Producció 
Integrada molt més assentada en el territori amb un bon nombre de productors i explotacions a 
pràcticament tots els municipis. A l’Alt Empordà té lloc el 45,7% de la PI de les comarques 
gironines,  mentre  la  Producció  Agrària  Ecològica  es  troba  en  fase  d’expansió  i  amb  una 
representativitat encara poc destacada a la comarca. 

17. Principals problemàtiques del món rural i la pagesia

En els darrers 20 anys el sector de la pagesia està vivint una clara situació de retrocés que l’ha 
portat  a  ser  el  sector  econòmic  que  més  s’ha  transformat.  Algunes  de  les  principals 
problemàtiques són: una dràstica pèrdua i progressiu envelliment de la població pagesa amb 
l’èxode de molta gent jove, la baixa població activa, la cada vegada major dedicació de molts 
agricultors i  ramaders a temps parcial amb altres activitats no agràries complementàries, la 
pèrdua  de  la  dimensió  familiar  de  les  explotacions,  especialment  de  petites  i  mitjanes 
explotacions, la pèrdua de connexió entre la pagesia amb la terra i la cultura, les baixes rendes 
de moltes pagesos degut a uns preus de mercats poc justos,  la manca d’infraestructures i  
l’escassa dotació de serveis en les zones rurals.    

18. Destacada activitat porcina a la comarca amb importants problemàtiques associades

El porcí és l’espècie ramadera amb un major pes a la comarca, tant a nivell econòmic com pels 
impactes  que  genera.  La  presència  de  340  mil  porcs  censats  i  la  seva  concentració  en 
determinades àrees són els principals problemes ambientals. Pel que fa als propietaris de les 
explotacions porcines, s’enfronten a una important problemàtica com és la implantació de la llei 
del benestar animal que obliga a ampliar la superfície de les explotacions en un 25% abans del 
2013, fet complex per molts d’ells. 

19. La transformació econòmica de l’Alt Empordà ha accelerat els processos de creixement 
urbanístic

A partir de la primera meitat del segle XX, la comarca de l’Alt Empordà va experimentar un 
canvi  accelerat,  tant  en  aspectes  econòmics  com  socials,  com  a  resultat  de  la  revolució 
industrial.  La  capital  i  la  seva  àrea  urbana va  experimentar  un creixement  progressiu  dels 
espais urbans, com a resultat de l’arribada de nova població per l’èxode rural dels municipis 
d’alta muntanya. Tanmateix, els municipis costaners, als anys seixanta, van accelerar el seu 
desenvolupament urbà com a conseqüència del reclam del turisme de masses. A la dècada 



dels  noranta,  el  creixement  urbanístic  de  segones  residències  es  trasllada  als  municipis 
d’interior.  Així,  doncs,  la  comarca  ha  experimentat  un  canvi  en  l’estructura  econòmica  i 
conseqüentment s’ha generat un creixement urbanístic i poblacional; ha passat de dominar el  
sector primari a haver una especialització en els serveis adreçats al sector turístic. 

20. Existeixen uns pols urbans de la comarca (Figueres, l’Escala i municipis  del litoral de 
l’Alt Empordà) que concentren la major part de la població i de l’activitat econòmica 

Es defineix com a pols urbans aquells nuclis de població que destaquen pel seu elevat número  
de residents i els llocs de treball. Els pols urbans de la comarca són Figueres, l’Escala i els 
municipis del litoral. Aquests concentren la major part de la població i d’activitat l’economia.

Tanmateix, els pols urbans han experimentat un creixement urbanístic considerable ocupant els 
espais agrícoles. Per tal de preservar els espais no urbanístics, el Pla Director Territorial de 
l’Empordà estableix unes estratègies de creixement pel 2026.

21. El sector secundari manté la seva activitat tot i ser poc rellevant a l’economia 
comarcal

El  sector  secundari  és  poc  rellevant  a  l’economia  comarcal.  Mostra  una  tendència  al 
manteniment o a un lleuger increment, gràcies a que la indústria és el suport d’altres sectors 
més dinàmics. L’activitat del sector secundari es localitza al voltant de la capital, als espais 
connectats  a  les  infraestructures  terrestres  i  als  municipis  costaners.  En  aquests  darrers,  
domina l’activitat de la construcció propiciada per la demanda de segones residències.

22. Elevada rellevància del sector terciari a l’economia comarcal, basat en l’activitat turística i 
als serveis logístics.

El sector dels serveis té un gran pes a l’economia de la comarca. Aquest sector està enfocat a  
l’activitat turística i als serveis logístics. Des de la dècada dels anys seixanta, l’activitat turística 
de sol i platja generava molt de rendiment econòmic. Però no va ser fins als anys noranta que 
experimenta un estancament, per aquest motiu calia diversificar l’oferta turística a la comarca. 
Així, es va voler apropar el turisme a l’interior de la comarca amb noves ofertes, com el turisme 
rural.  

D’altra banda, el sector dels serveis enfocat a les empreses, serveis logístics i de transport de 
mercaderies,  han  trobat  a  l’Alt  Empordà  un  indret  idoni  per  posicionar-  se,  gràcies  a  la 
presència de vies de comunicació i per la proximitat a la frontera francesa. 

La nova plataforma logística Logis Empordà, el polígon industrial  Les Pedroses i  l’Empordà 
Internacional, juntament amb la terminal ferroviària de Vilamalla formaran el node logístic de 
gestió de fluxos de mercaderies de la comarca.

23. Concentració dels polígons industrials a l’entorn dels principals eixos de comunicació i al 
centre de la comarca

Un gran número de polígons industrials de l’Alt Empordà es localitzen pròxims als principals 
eixos de comunicació. Aquesta localització dels polígons industrials s’explica per gaudir d’una 
bona comunicació a través de les infraestructures terrestres. Tanmateix, més de la meitat del  
sòl  industrial  es concentra al  centre de la comarca,  sent  el  principal  pol  industrial  i  logístic 
Vilamalla, seguit de Figueres i El Far d’Empordà. D’altra banda, gairebé tres quartes parts de la 
superfície destinada a l’activitat industrial es troba ocupada. 

24.Existència d’un Pla Director que defineix el desenvolupament territorial pel futur de l’Alt 
Empordà 

El Pla Director Territorial de l’Empordà  (PDTE) i el Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de 
Figueres (PDUSUF) defineixen el model territorial per l’Alt Empordà previst per l’any 2026.



El PDTE considera que els sòls industrials adjacents a la trama urbana de Figueres tenen una 
estratègia de creixement potencial, sobretot aquells que actualment disposin de sòl industrial 
lliure. El Pla preveu l’increment de 456,7ha de sòl industrial per l’any 2026 a l’Alt Empordà.

Així,  doncs,  els dos planejaments preveuen que l’economia del  futur  de la comarca vindrà 
influenciada per la bona comunicació, propiciada per les noves infraestructures de mobilitat. 
Com a resultat de la futura estratègia econòmica, augmentarà el número d’ocupats i, alhora,  
creixerà la població.

25.Importància del paisatge de la comarca per mantenir actiu el sector turístic

Tot i els canvis que ha sofert el paisatge de la comarca, com a conseqüència del creixement 
demogràfic i de les necessitats econòmiques de la població del moment, l’Alt Empordà disposa 
d’una situació estratègica pel que respecte el turisme lligat al seu paisatge de costa i muntanya.  
Per aquest motiu, el  PDTE té la intenció de potenciar el  paisatge i,  alhora,  protegir-lo. Per  
aconseguir la integració de les activitats econòmiques amb el paisatge, tal com defensa el Pla,  
és necessari l’aplicació de la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i  ordenació del 
paisatge. Tanmateix, la Generalitat crea l’Observatori del Paisatge de Catalunya (2004) com a 
ens  encarregat  d’estudiar  i  analitzar  els  objectius  per  preservar  els  valors  del  paisatge. 
Actualment s’està finalitzant la redacció de la Carta de Paisatge de l’Alt Empordà que estableix 
compromisos, tant amb ens públics com privats, per millorar i preservar el paisatge.

D’altra  banda,  l’estratègia del  sector  turístic  és el  reforçament  dels  recursos turístics  i  dels 
serveis  que  s’hi  relacionen.  Per  aquest  motiu,  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  ha 
encarregat el futur Pla de Competitivitat del turisme actiu i rural amb l’objectiu d’aconseguir un 
turisme de qualitat i sostenible.



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

PUNTS FORTS PUNTS DÈBILS

↑ Existència  de  diversos plans  territorials 
que  gestionen  el  territori  en  diferents 
àmbits  i  escales,  i  que  persegueixen 
l’objectiu  comú  de  dur  a  terme  una 
planificació  ordenada  i  coherent  del 
territori.

↑ El (PDTE) defineix  unes estratègies de 
creixement  que  reforça  una  estructura 
nodal del territori.

↑ Existència  del  Pla  d’Ordenament 
Ambiental  d’Infraestructures  de 
Radiocomunicacions  (POAIR)  per 
regular  la  seva  instal·lació  en  sòl  no 
urbà.

↑ Existència  d’un  inventari  actualitzat  de 
totes  les  infraestructures  de 
radiocomunicació en sòl no urbà.

↑ El  POAIR  garanteix  un  desplegament 
d’infraestructures  sota  els  criteris  de 
protecció i harmonització i  alhora cobrir 
les  necessitats  de  cobertura  de  la 
comarca.

↑ L’activitat de la construcció ha disminuït 
considerablement des de l’any 2008.

↑ Alguns municipis allunyats de les grans 
ciutats de l’Alt Empordà no han seguit la 
tendència  d’increment  del  parc 
immobiliari generalitzat arreu del país.

↑ Descens dels preus dels habitatges, tant 
de nova construcció com de segona mà.

↑ Noves  eines,  sorgides  de  les  recents 
polítiques per l’habitatge (Pacte Nacional 
per  l’Habitatge,  2007-  2016),  que 
informen i faciliten l’accés a l’habitatge.

↑ Regulació  del  lloguer  amb  opció  a 
compra.

↑ Recent increment de les iniciatives per la 
construcció  d’habitatges  de  protecció 
oficial.

↑ El  sector  del  vi  amb  DO  Empordà 
compta  amb més de  40  petits  i  grans 
cellers i més de 400 viticultors.

↑ Destacat  assentament  dels  processos 
de  Producció  Integrada  amb  un  bon 
nombre de productes i explotacions.

↑ Desenvolupament  del  programa 
LEADER  i  del  PDR amb un  important 
recolzament econòmic.

↑ Diversificació  de  les  noves  ofertes 
turístiques per apropar el sector turístic 

↓ Proliferació urbanística heretada d’una època 
amb  menys  sensibilització  en  vers 
l’ocupació  territorial,  que  ha  suposat  una 
forta pressió urbanística.

↓ Desequilibri  territorial  motivat  per  les 
dinàmiques  de  creixement  diferenciades 
entre municipis.

↓ Presència  d’un  planejament  urbanístic 
municipal  força  antic,  i  en  alguns  casos, 
inexistent.

↓ Un  80  %  del  municipis  no  tenen  una 
normativa que reguli  instal·lació d’antenes 
de telefonia mòbil i repetidors de senyal en 
sòl urbà.

↓ Dominen  percentualment  les  segones 
residències  respecte  els  habitatges 
familiars principals.

↓ Elevat  estoc  d’habitatges  de  nova 
construcció a la comarca.

↓ Dificultat per accedir a un habitatge principal 
digne.

↓ Insuficient número d’habitatges de protecció 
oficial.

↓ La  tipologia  d’habitatges  de  cases 
unifamiliars  no  afavories  l’accés  a 
l’habitatge.

↓ Agrupació ètnica o cultural per barris de les 
grans ciutats. 

↓ Elevat  nombre  d’habitatges  deshabitats  als 
municipis d’interior.

↓ Pèrdua de dinamisme social  i  econòmic de 
molts municipis rurals  i  de l’interior  de la 
comarca.

↓ Dràstica  davallada  i  progressiu  envelliment 
de  la  població  pagesa  amb la  marxa  de 
molta gent jove.

↓ Augment  de  la  població  pagesa  que  es 
dedica,  a  temps  parcial,  a  l’activitat 
primària.

↓ Poca promoció del vi amb DO Empordà dins 
la comarca i, sobretot, fora.

↓ Creixement  urbanístic  sobredimensionat 
provocat  per  un  canvi  de  l’estructura 
econòmica,  ha  generat  una  massificació 
urbanística de la primera línia de mar.

↓ Ocupació urbanística en vers al retrocés de 
la superfície conreada, provoca la pèrdua 
de la diversitat paisatgística.



als municipis d’interior de la comarca.

↑ Concentració  de  l’activitat  logística  al 
centre de la comarca i al voltant de les 
infraestructures.

↑ Potència  del  sector  dels  serveis  a 
l’economia comarcal.

↑ Existeixen  diversos  documents  d’estudi 
que motiven la protecció del paisatge. 

↑ Existència  d’ofertes  turístiques,  no  tant 
lligades a l’oferta sol i platja, encara poc 
arrelades.

↑ Creació de l’Associació Turisme amb la 
voluntat  d’elaborar  un  política  turística 
conjunta per tota la comarca

↓ Estancament de l’activitat turística basada en 
sol i platja. 

↓ Poca  rellevància  del  sector  secundari  a 
l’economia de la comarca.

OPORTUNITATS AMENACES

↑ Presència  d’un  corredor 
d’infraestructures  important  que 
proporciona  potencialitats  de 
desenvolupament econòmic.

↑ Existència  de  municipis  amb  un 
potencial  creixement  perquè  disposen 
de sòl industrial desocupat.

↑ L’Alt  Empordà  disposa  d’una  situació 
estratègica per la instal·lació d’activitats 
logístiques;  pròxim  a  la  frontera  amb 
França  i  el  pas  de  les  infraestructures 
terrestres de primer ordre.

↑ Renovació del Pla de Competitivitat del 
turisme  actiu  i  rural  que  marcarà  les 
pautes  per  desenvolupar  una  activitat 
turística rendible i sostenible

↑ Existència  de  noves  ofertes  turístiques 
amb  potencialitats  encara  per 
desenvolupar.

↑ Desenvolupament de la nova estratègia 
del territori rural de l’Alt Empordà (2008-
2013)  amb  un  seguit  de  propostes 
dirigides  als  productes  locals  i  de 
qualitat.  

↓ Nova  plataforma  logística  Logis  Empordà, 
pròxima a la futura terminal ferroviària de 
Vilamalla,  formarà  el  node  logístic  de  la 
comarca.

↓ Estancament de l’activitat turística basada en 
sol i platja. 

↓ Canvis en l’activitat ramadera cap a un model 
productiu  més  intensiu  que  genera  més 
impactes.

↓ Retrocés  de  l’activitat  agrícola  com  a 
conseqüència  d’un  canvi  de  model 
territorial.

↓ Dificultats  del  sector  porcí  davant  la 
implantació  de la  llei  de benestar  animal 
abans del 2013. 
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