
2.3- Definició de les accions específiques

 Línia estratègica 1. Planificació territorial de l’Alt Empordà

Objectiu: Establir una coherència en la planificació territorial i sectorial de la comarca, definint 
uns objectius de planejament i fent un seguiment de la seva implantació.

Programa 1.1 Planificació sectorial

Acció 1.1.1 Elaboració del Pla Director dels polígons d’activitat econòmica de la 
comarca

Programa 1.2

Acció 1.2.1 

Acció 1.3.1 Elaborar un pla per explotar els recursos turístics de la comarca vinculats 
a la cultura, el paisatge i la natura

Acció 1.2.2 Creació de l’Oficina Comarcal de l’Habitatge

Acció 1.2.3 Promoció de l’actualització dels planejaments urbanístics municipals

Acció 1.2.4 Elaborar un Pla Estratègic d’equipaments per mancomunar-los i 
planificar la distribució de serveis

Acció 1.1.2 Elaboració del Pla Director per l’abastament d’aigua potable comarcal

Acció 1.1.3 Elaboració del Pla de Mobilitat Comarcal

Acció 1.1.4 Elaboració del Pla Estratègic de fertilització comarcal

Acció 1.1.5 Elaboració del Pla Director de la pesca marítima comarcal

Programa 1.3 Desenvolupament econòmic del turisme de l’Alt Empordà

Acció 1.2.5 Mediació del CCAE davant els futurs projectes d’infraestructures 
previstos a la comarca

Descripció: Proposar l’elaboració de plans de caràcter sectorial amb un desplegament territorial 
específic per a la comarca de l’Alt Empordà



Acció 1.1.1. Elaboració del Pla Director dels polígons d’activitat econòmica de la 
comarca

Justificació: Actualment, la situació estratègica de la comarca, les grans infraestructures 
de transport i l’activitat turística propicien el creixement de polígons d’activitats 
econòmiques molt vinculats a empreses logístiques i comercials. Aquests polígons s’han 
ubicat de forma majoritària al sud de l’àrea urbana de Figueres i propers a les principals 
infraestructures, sense tenir molt en compte criteris paisatgístics o ambientals. Actualment, 
els municipis que disposen d’una major superfície de sòl industrial productiu lliure són: 
Vilamalla, El Far d’Empordà i Figueres.

Objectius: Aconseguir uns polígons d’activitat on els materials i l’energia puguin ser 
reutilitzats i reciclats en la mateixa zona, alhora que establir els millors territoris de la 
comarca on desenvolupar nous polígons d’activitat, guiant el creixement industrial, logístic i 
comercial de la comarca.

Descripció: Estudiar el creixement dels polígons d’activitat econòmica, la ubicació de nous 
polígons i la distribució de les diferents activitats, per tal que puguin complementar-se pel 
què fa a l’ús dels recursos i gestió de residus. Per això, cal realitzar un Pla Director dels 
polígons d’activitat econòmica de l’Alt Empordà, el qual tingui en compte els principis de 
l’Ecologia Industrial.

Tasques: 
- Fer una diagnosi ambiental de la indústria i serveis de la comarca (situació, consum 

de recursos, generació de corrents residuals, etc), així com de les zones industrials 
i comercials (comunicació, serveis, etc).

- Definir la situació actual i el potencial d’increment industrial i comercial previst.
- Mostrar tota la informació en un SIG i que aquesta sigui pública per tal que noves 

empreses puguin decidir la seva ubicació segons la tipologia d’empreses i els 
serveis de cada zona de sòl productiu.

- Establir la tipologia d’empreses necessàries en els polígons d’activitats 
econòmiques on queden parcel·les lliures, segons les empreses actuals i les 
sinèrgies que es poden donar entre les empreses. Preveure, si cal, on caldria ubicar 
els nous polígons o ampliacions, segons les tipologies d’empresa (comercial, 
industrial, petits tallers, etc).

Periodicitat: Puntual Pressupost estimat: 60.000 €

Interrelació amb altres accions: 1.1.4, 
1.2.3, 1.2.4, 1.2.5

Grau prioritat: Mitja Durada execució: Mitja

Línia estratègica 1 Programa 1.1

Agents vinculats a l’execució: DPTOP i 
CCAE

Font de finançament: DPTOP

Indicadors de seguiment: 7 i 9



Acció 1.1.2. Elaboració del Pla Director per l’abastament d’aigua potable comarcal

Justificació: L’elevat creixement demogràfic i d’habitatges experimentat a l’Alt Empordà en 
els darrers anys i el previst pels propers, especialment a l’àrea urbana de Figueres i en 
alguns municipis litorals, fa pensar en unes majors necessitats futures d’aigua. Està previst 
un increment de la demanda d’aigua del 25% per l’any 2026 respecte a la demanda que hi 
havia el 2001. Aquest fet, juntament amb la important explotació dels recursos existents, la 
presència puntual d’episodis greus d’escassetat d’aigua provocats per períodes de sequera, 
o  els  baixos  rendiments  de  la  xarxa  d’abastament  d’alguns  municipis,  justifiquen  la 
necessitat d’elaborar un pla director d’abastament d’aigua comarcal.

Objectius: Millora de la gestió integral dels recursos hídrics amb un major control de les 
aigües i un increment del seu estalvi, que permeti fer front a les creixents demandes d’aigua 
i als períodes d’escassetat.

Descripció: Una mesura important a desenvolupar en els municipis amb baixos rendiments 
de la xarxa d’abastament d’aigua és la redacció d’un Pla Director del Servei. Aquests plans 
han de permetre obtenir noves dades per a una millor gestió del sistema i corregir les 
deficiències estructurals i de gestió d’alguns d’aquests sistemes públics d’abastament. Tots 
els plans directors municipals que es vulguin crear hauran d’estar subjectes i es podran 
desenvolupar a partir d’aquest Pla director d’abastament d’aigua comarcal.

Tasques: 
- Elaborar una diagnosi actual sobre les infraestructures existents, l’estat actual del 

servei d’abastament i de la qualitat de l’aigua, i de la demanda futura d’aigua.
- Elaborar propostes d’actuacions per a millorar l’eficiència del servei i confeccionar 

un calendari d’aplicació de dites propostes.
- Elaborar un informe dels costos del servei.
- Realitzar analítiques i/o contrastar-les amb les analítiques realitzades per l’ACA.
- Fomentar les bones pràctiques de consum entre les diferents activitats i sectors 

econòmics. 

Línia estratègica 1 Programa 1.1

Periodicitat: Puntual Pressupost estimat: 50.000 €

Interrelació amb altres accions: 2.4.1, 
2.4.2

Grau prioritat: Alta Durada execució: Curta

Agents vinculats a l’execució: ACA, 
Consells de Conca i ajuntaments.

Font de finançament: ACA

Indicadors de seguiment: 24



Acció 1.1.3. Elaboració del Pla de Mobilitat Comarcal

Justificació: Manca un pla de mobilitat sostenible que tracti la qüestió de la mobilitat al 
conjunt de la comarca i, en especial, entre els nuclis de població més rurals i dispersos de 
l’interior, així com les poblacions situades en una segona corona de la Figueres. Aquesta 
mancança s’agreuja pel fet que l’Alt Empordà és una comarca amb 60 municipis rurals, 
amb molts nuclis disseminats, amb un creixement demogràfic i econòmic important, amb un 
parc automobilístic elevat i amb una deficiència greu en mitjans de transport alternatius al 
vehicle privat.

Objectius: Resoldre la problemàtica de mobilitat de molts nuclis rurals i de l’entorn de 
Figueres, tot potenciant el transport col·lectiu. 

Descripció: El Pla de Mobilitat Sostenible de l’Alt Empordà ha de tractar tot un seguit 
d’aspectes com: l’ordenació del trànsit interurbà d’automòbils, la promoció dels transports 
públics col·lectius, el seguiment i gestió de la mobilitat, el foment de l’ús de la bicicleta i dels 
desplaçaments a peu, l’ordenació i explotació de la xarxa viària principal, l’organització de 
l’aparcament intrazonal, i el transport i distribució de mercaderies. De la mateixa manera, 
ha d’establir les directrius comarcals de mobilitat a partir de les quals s’elaboraran els plans 
de mobilitat urbana municipals.

Tasques:
- Elaborar una diagnosi de la mobilitat comarcal amb la incorporació de la proposta 

de mobilitat sostenible desenvolupada per la Xarxa Mediambiental de l’àrea urbana 
de Figueres i amb una especial atenció sobre els municipis amb més 
problemàtiques de comunicació.

- Definir els objectius per assolir un escenari de mobilitat futur més eficient, 
sostenible i ajustat a la realitat comarcal.

- Proposar mesures per assolir els objectius de mobilitat del pla i que es plasmaran 
amb el desenvolupament d’un seguit de programes que hauran de ser avaluats 
periòdicament.

Periodicitat: Puntual Pressupost estimat: 60.000 €

Interrelació amb altres accions: 1.2.5

Grau prioritat: Alta Durada execució: Curta

Línia estratègica 1 Programa 1.1

Agents vinculats a l’execució: DMAH i 
ajuntaments

Font de finançament: DMAH

Indicadors de seguiment: 10, 12, 13, 14 i 
15 



Acció 1.1.4. Elaboració del Pla Estratègic de fertilització comarcal

Justificació: Existeixen diverses tipologies de productes i subproductes que actualment 
s’utilitzen com adob pels conreus. Els tres més utilitzats són: les dejeccions ramaderes, els 
adobs químics nitrogenats i els fangs de depuradora. Actualment, l’aplicació de dejeccions 
ramaderes i d’adobs químics es troben força regulades, mentre l’aplicació de fangs de 
depuradora no té tanta regulació. Aquest fet ha implicat en els darrers anys una falta de 
control dels nitrats que ha causat la problemàtica actual de contaminació dels sòls i les 
aigües subterrànies i superficials d’algunes zones. 
El DAR, amb la col·laboració del CCAE que aporta una part del finançament, disposa d’un 
Pla de Millora de la Fertilització Nitrogenada al que es poden acollir els agricultors per tal de 
rebre assessorament directe. Resulta una línia molt bona però que arriba a poca gent, ja 
que només s’hi acullen aquells que tenen interès.

Objectius: Tractament conjunt i global de la problemàtica de la contaminació per nitrats, 
que afecta algunes zones de la comarca i que posa en perill la utilització de recursos 
fonamentals com l’aigua i el sòl.

Descripció: Cal desenvolupar un pla on s’emmarquin un seguit de projectes comuns entre 
les diferents parts implicades: agricultors, ramaders, DAR, ACA, DMAH, per tal d’assolir 
una gestió adequada de la fertilització agrària. Aquest pla ha d’incorporar sistemes de 
tractament que permetin millorar les pautes de fertilització agrària i de gestió dels fangs de 
depuradora, disminuint els problemes d’olors i gestionant els excedents en determinades 
zones.

Tasques: 
- Elaboració d’una diagnosi actual de la problemàtica tractada a la comarca.
- Establir contactes entre DAR, ACA, DMAH, GESFER (Consorci de Gestió de la 

Fertilització Agrària de Catalunya) per tal de desenvolupar projectes conjunts.
- Taules de debat participatives per copsar l’opinió de tots els agents implicats.
- Elaboració i desenvolupament de propostes d’actuació com la creació d’un banc de 

terres per fer-hi els abocaments corresponents o crear un sistema de transport pels 
residus generats i que no poden ser gestionats correctament en el propi territori.

- Avaluació continuada de les accions.

Periodicitat: Puntual Pressupost estimat: 45.000 €

Interrelació amb altres accions: 1.1.1, 
2.4.1

Grau prioritat: Mitja Durada execució: Mitja

Línia estratègica 1 Programa 1.1

Agents vinculats a l’execució: DAR, 
ACA, DMAH, CCAE, GESFER

Font de finançament: DAR, ACA, DMAH

Indicadors de seguiment: 30



Acció 1.1.5. Elaboració del Pla Director de la pesca marítima de l’Alt Empordà

Justificació: Actualment la pesca marítima està passant per una crisi socio-econòmica. Els 
elevats costos dels carburants, juntament amb d’altres costos afegits com les reformes a 
les embarcacions, fan de la pesca marítima una activitat cada cop menys rentable. A més, 
cal tenir en compte la incertesa de les quantitats capturades de peix, que en el cas 
d’algunes espècies, com el seitó, han anat a la baixa en els últims anys. Tot plegat ha 
comportat una progressiva pèrdua de professionals de la pesca, un envelliment d’aquests, 
així com una disminució del nombre d’embarcacions en actiu, especialment de pesca 
artesanal.
A tot això cal afegir la recent declaració de Reserva Marina d’una gran àrea de 14.000 Km2 

de mar entre el Cap de Creus i la costa vermella francesa, la qual suposarà restriccions de 
pesca en algunes zones o prohibició en d’altres.

Objectius: Buscar solucions als importants problemes actuals que presenta el sector de la 
pesca marítima a l’Alt Empordà, per tal de que sigui un sector sostenible a nivell econòmic i 
ambiental i pugui perdurar en el temps.

Descripció: El Pla Director de la Pesca Marítima a l’Alt Empordà haurà de fer un anàlisi 
profund de la situació actual que travessa el sector, buscar quines són les principals 
amenaces i potencialitats, i finalment elaborar un programa d’actuacions per tal de resoldre 
les principals problemàtiques i guiar els professionals de la pesca a escollir el camí a 
seguir, sempre sota criteris de sostenibilitat.

Tasques: El pla haurà de buscar estratègies per reactivar el sector. Una de les prioritats ha 
de ser renovar la flota pesquera, amb noves embarcacions que incorporin els últims 
avenços tecnològics per estalviar en el consum de carburants i d’energia. El pla també 
haurà de contemplar la situació amb la nova reserva marina, avaluant quines zones són les 
que necessiten de més protecció, a quines zones s’hi han d’aplicar restriccions de pesca, i 
quin grau de restriccions s’han de fixar (tipus d’art de pesca, vedes, espècies que es 
permeten pescar, talla del peix, etc). 

Línia estratègica 1 Programa 1.1

Periodicitat: Puntual Pressupost estimat: 60.000 €

Interrelació amb altres accions: Cap

Grau prioritat: Mitja Durada execució: Mitja

Agents vinculats a l’execució: CCAE, 
DAR

Font de finançament: DAR

Indicadors de seguiment: Cap



Acció 1.2.1. Elaboració del Pla de millora paisatgística dels accessos als nuclis urbans 
de l’Alt Empordà

Justificació: Les vores de les principals vies d’accés als municipis han petit un 
deteriorament a nivell de qualitat paisatgística.

Objectius: Revalorar el paisatge de les vies d’entrada als nuclis urbans, per tal de crear 
“portals” que identifiqui cadascun dels municipis.

Descripció: Aquesta acció contribueix a millorar la imatge global de les poblacions i a 
incrementar la qualitat de vida dels ciutadans. A més, el manteniment de la imatge 
d’entrada del municipi afavorirà a la creació d’un “portal” que faciliti el reconeixement del 
nucli urbà per la població i els visitants.
El Pla ha d’identificar els límits urbans com a “portals” dels pobles i ciutats i, alhora, ha de 
potenciar els espais amb un interès paisatgístic especial. També ha d’ordenar els espais 
residuals, com el mobiliari urbà i publicitat, així com també les activitats i aparcaments que 
poden aparèixer a les vores de les vies d’accés, mitjançant un barem establert. Per això, cal 
que el Pla incorpori les estratègies necessàries per a integrar els espais vorans a l’entorn 
paisatgístic immediat.

Tasques: 
- Elaboració i seguiment del Pla de millora paisatgística dels accessos als nuclis 

urbans i posar-lo en pràctica.

Periodicitat: Puntual Pressupost estimat: 50.000 €

Interrelació amb altres accions: 2.3.1

Grau prioritat: Mitja Durada execució: Llarga

Línia estratègica 1 Programa 1.2

Agents vinculats a l’execució: DPTOP i 
CCAE

Font de finançament: DMAH i DPTOP

Indicadors de seguiment: Cap



Acció 1.2.2. Creació de l’Oficina Comarcal de l’Habitatge

Justificació: La situació actual del mercat immobiliari, afectat per un doble problema greu 
de retenció de la demanda i de retallada important del finançament de les operacions de 
compra, ha deixat moltes promocions acabades i habitatges de segona mà amb serioses 
dificultats de comercialització. Tanmateix, existeixen habitatges vells deshabitats a causa 
del seu deteriorament i de la manca d’una rehabilitació. Des de diverses entitats es treballa 
per garantir l’accés a l’habitatge, però la falta de coordinació entre elles comporta una mala 
gestió del servei que ofereixen.

Objectius: Facilitar l’accés a l’habitatge a tots els sectors de la població i reduir els 
habitatges buits, tant d’obra nova com de segona mà, potenciant el lloguer. Per aconseguir-
ho és necessari centralitzar les iniciatives i els serveis relacionats amb l’habitatge d’arreu de 
la comarca.

Descripció: Actualment, diverses entitats ofereixen serveis relacionats amb l’habitatge. És 
fonamental crear una l’Oficina Comarcal de l’Habitatge, gestionada pel CCAE, que 
centralitzi les iniciatives i els serveis que s’ofereixen sobre l’habitatge d’arreu de la comarca, 
de la mateixa manera que es converteixi en l’entitat de referència pel ciutadà d’arreu de la 
comarca. També s’hauria de fer càrrec de les funcions relatives a la rehabilitació i la millora 
dels accessos a l’habitatge. Existeixen tres borses d’habitatge per al lloguer social a l’Alt 
Empordà: una a Figueres, una altra a Castelló d’Empúries i a Roses, però manca una per a 
la resta de poblacions de la comarca, que inclogui també les tres borses existents 
mitjançant el treball conjunt. 

Tasques: Creació de l’Oficina Comarcal de l’Habitatge des d’on es desenvoluparan les 
següents tasques: 

- Dinamització del mercat de lloguer amb la creació d’una borsa d’habitatges de 
segona mà d’arreu de la comarca i la coordinació amb les existents borses 
d’habitatges de lloguer social de Figueres, Castelló d’Empúries i Roses.

- Fomentar la recuperació i rehabilitació dels edificis, tal com la informació i la 
tramitació dels ajuts a la rehabilitació d’habitatges per edificis d’ús residencial i dels 
interiors dels habitatges.

- Tramitació de les Cèdules d’habilitat.
- Informació general sobre temes d’habitatge i derivació a altres recursos per 

assessorament més específic.
- Gestió del parc immobiliari d’habitatge social, tant de lloguer inclosos a la nova 

borsa d’habitatges de lloguer, com els de compra d’obra nova o de segona mà.

Línia estratègica 1 Programa 1.2

Periodicitat: Continuada Pressupost estimat: 30.000 €

Interrelació amb altres accions: 4.1.3

Grau prioritat: Mitja Durada execució: Llarga

Agents vinculats a l’execució: CCAE, 
DMAH

Font de finançament: DMAH

Indicadors de seguiment: 19



Acció 1.1.1. Majúscules

Justificació: 

Objectius: 

Descripció: 

Tasques: 
- Minúscules

Normatives vinculants: 
- Minúscules

Pressupost estimat: Font de finançament: Interrelació amb altres accions:Grau prioritat: Termini execució: Agents vinculats a l’execució: Indicadors de seguiment: 

Acció 1.2.3. Promoció de l’actualització dels planejaments urbanístics municipals 

Justificació: Actualment, encara hi ha dos municipis 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, i ja 
no respon a les necessitats actuals de la seva població. Existeix una subvenció del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques per finançar la redacció de plans 
d’ordenació urbanística municipal, programes d’actuació urbanística municipal i plans 
urbanístics d’iniciativa pública. 

Objectius: Actualitzar el planejament municipal de la comarca i adequar-lo a les 
necessitats actuals de la seva població, per tal d’afavorir la planificació global de la 
comarca.

Descripció: La importància de tenir un planejament urbanístic actualitzat, recau no només 
en la normativa urbanística que se’n deriva, sinó també en tots els documents que hi van 
associats i que per tant permeten fer un anàlisi global del municipi. Així doncs, la memòria 
social, el pla de mobilitat i el catàleg de béns i patrimoni constitueixen, conjuntament amb el 
POUM, un document estratègic pel municipi. 
Aquesta avaluació permet definir quines són les necessitats de la població i fins a quin punt 
les eines urbanístiques poden posar-hi solució. La classificació del sòl permet també definir 
elements de protecció, usos i regular activitats, de vital importància per a regular el sòl no 
urbanitzable. 

Tasques: 
- Establir un calendari d’execució
- Informar als municipis dels beneficis de tenir un planejament urbanístic actualitzat
- Fomentar la redacció dels planejaments oferint-los suport tècnic.
- Informar de les subvencions que hi puguin haver per a la redacció dels 

planejaments urbanístics i facilitar-los la gestió. 

Periodicitat: Continuada Pressupost estimat: 15 hores a la setmana 
d’un tècnic

Interrelació amb altres accions: 1.1.1

Grau prioritat: Mitja Durada execució: Llarga

Línia estratègica 1 Programa 1.2

Agents vinculats a l’execució: CCAE, 
ajuntaments i DPTOP

Font de finançament: CCAE, DPTOP i 
ajuntaments

Indicadors de seguiment: Cap



Acció 1.2.4. Elaborar un Pla Estratègic d’equipaments per mancomunar-los i planificar la 
distribució de serveis 

Justificació: L’elevat nombre de municipis que formen la comarca i el fet que molts d’ells 
tinguin unes dimensions molt reduïdes, dificulta la gestió i comporta que alguns municipis 
no puguin tenir tots els equipaments.

Objectius: Elaborar un Pla Estratègic d’equipament que permeti avaluar quants habitants 
necessita cada equipament i poder distribuir-los amb la finalitat d’arribar el màxim de 
població possible i donar un servei que sigui el màxim de còmode per tots els usuaris.

Descripció: Partint de la base que no tots els municipis poden tenir piscina, poliesportiu o 
altres equipaments que demanda la població, i molt menys mantenir-los, el Pla Estratègic 
ha de permetre desenvolupar mancomunitats supramunicipals per tal de compartir 
equipaments. El resultat seria una millor planificació i distribució dels equipaments, i alhora 
un augment de la cobertura de serveis associats a aquests equipaments.

Tasques: 
- Elaborar uns barems que permetin dir el nombre de població mínima per un 

equipaments. Realitzar un mapa que donarà lloc a unes zones on hi haurà buits 
importants.

- Un cop obtinguts els buits caldrà determinar quins equipaments fan falta i quines 
àrees són les més susceptibles a agrupar-se.

- Afavorir una situació de diàleg entre municipis per a poder realitzar un repartiment 
equitatiu d’equipaments i serveis.

- Facilitar la gestió de mancomunar els municipis per què la tramitació administrativa 
no els suposi un transvals.

Periodicitat: Continuada Pressupost estimat: 40.000 €

Interrelació amb altres accions: 1.1.1

Grau prioritat: Alta Durada execució: Llarga
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Font de finançament: CCAE i ajuntaments

Indicadors de seguiment: Cap



Acció 1.2.5. Mediació del CCAE davant els futurs projectes d’infraestructures previstos a 
la comarca

Justificació: A l’Alt Empordà hi ha projectades importants infraestructures de comunicació 
que afecten de manera molt destacada a la mobilitat de la comarca. Algunes de les obres 
que generen un major impacte sobre el territori presenten un alt nivell de conflictivitat social 
pels diferents punts de vista existents i per la possibilitat d’aplicar alternatives que podrien 
ser menys agressives amb el territori i igualment eficients.

Objectius: Buscar un consens entre tots els agents socials i econòmics per a posicionar-se 
davant els grans projectes d’infraestructures presents a la comarca. 

Descripció: Posicionament conjunt entre tots els agents socials, mitjançant una sèrie de 
reunions coordinades i dirigides pel CCAE, sobre qüestions com la nova ubicació de 
l’estació de tren que actualment passa pel centre de Figueres i que es vol fer passar per 
Vilafant. Això suposaria allunyar la major part de la població de la zona de l’estació de tren, 
fet que implicaria la necessitat d’allargar noves carreteres per accedir-hi. Algunes de les 
altres qüestions problemàtiques són la construcció del Logis Empordà al Far d’Empordà o 
el desdoblament de la carretera N-II (futura A-2) per Vilafant, havent-hi alternatives menys 
agressives amb el territori com aprofitar el traçat de l’autopista amb el tram de Figueres 
sense pagament, tal i com es fa a la ciutat de Girona.

Tasques: 
- Creació de sessions de participació i debat per tal de copsar les opinions de tots els 

agents presents a la comarca i arribar a un consens conjunt.

Periodicitat: Puntual Pressupost estimat: 20 hores

Interrelació amb altres accions: 1.1.1, 
1.1.3

Grau prioritat: Alta Durada execució: Curta
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Agents vinculats a l’execució: Cap

Font de finançament: Cap

Indicadors de seguiment: Cap



Acció 1.3.1. Elaborar un pla per explotar els recursos turístics de la comarca vinculats a 
la cultura, el paisatge i la natura

Justificació: La comarca de l’Alt Empordà presenta una estructura econòmica basada en 
el sector terciari, i principalment depèn del turisme. Alhora, presenta molts recursos 
turístics, com les tradicions, els diferents paisatges i el patrimoni natural que ofereixen 
alternatives al model turístic de sol i platja promocionat des dels anys 60. S’han dut a terme 
itineraris i catàlegs per tal d’identificar els recursos culturals, com també s’han catalogat i 
estudiat les diverses unitats de paisatge, però no s’ha fet un pas més endavant. 

Objectius: Aprofitar tota aquesta informació ja generada per desenvolupar paquets 
d’explotació turística que tinguin com a eix principal un recurs natural i/o cultural.

Descripció: La promoció dels elements identitaris de la comarca ha de ser el nou motor del 
turisme. Cal vincular elements culturals, elements naturals i elements turístics com 
gastronomia i tradició popular, per poder oferir un paquet turístic que desperti l’interès del 
visitant. Explotar aquests recursos turístics genera no només activitat econòmica, sinó que 
també ajuda a mantenir l’interès per la seva conservació. Tanmateix, els paquets turístics 
han d’anar encaminats als principis del model d’ecoturisme, el qual és sensible a la 
naturalesa i al respecte del medi ambient.

Tasques: 
- Coordinar els diversos sectors econòmics que poden estar implicats en la redacció 

del pla i elaborar-lo tenint en compte les seves opinions, aportacions i 
coneixements del dia a dia. Buscar la seva implicació perquè el Pla sigui 
consensuat, útil i eficaç per a tots. 

- Elaborar un pla que reculli tots els estudis i tasques d’identificació que s’han dut a 
terme a la comarca sobre elements culturals i de valor ambiental.

- Proposar paquets d’explotació turística classificant-los per preus i durada de dies, 
podent oferir un ventall ampli de possibilitats. Oferir paquets per a tots els públics; 
famílies amb mainada petita, parelles soles, gent gran, etc. 

Periodicitat: Puntual Pressupost estimat: 20.000 €

Interrelació amb altres accions: 2.3.2

Grau prioritat: Alta Durada execució: Curta
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