
9.2.- Propostes d’actuació de millora de la connectivitat multifuncional 
segons objectius proposats
A continuació es presenten les accions proposades per a la millora de la connectivitat 
multifuncional, exposades amb anterioritat, agrupades segons l’objectiu pel qual han estat 
plantejades.

Existeixen 5 grans línies d’actuacions, amb un objectiu clar cadascuna d’elles, i que inclouen 
diferents tipus d’actuacions. Aquests són:

- Permeabilització d’infraestructures.

- Restauració i millora de la connectivitat fluvial

- Protecció dels espais connectors

- Recuperació i manteniment de la xarxa de camins

- Execució de la Carta del Paisatge de l’Alt Empordà



Justificació: Sovint les infraestructures lineals de la comarca impedeixen el flux ecològic i 
social entre diferents espais naturals, alhora que tallen amb continuïtats paisatgístiques, i 
no presenten cap tipus de mesura compensatòria en forma de permeabilització (viaductes, 
ecoductes, etc.). Per altra banda, quan les infraestructures presenten permeabilització, 
sovint aquesta es mostra insuficient o incoherent amb d’altres infraestructures paral·leles, 
de manera que la funcionalitat connectora es veu alterada. 
Normalment els viaductes i obres de drenatge existents es troben en el creuament de la 
infraestructura lineal amb algun curs fluvial de major o menor entitat. Tanmateix, la seva 
amplada no sol estar dissenyada per a complir amb una bona funcionalitat connectora, sinó 
sobretot per a permetre el flux d’aigua durant episodis d’avingudes. Cal que hi hagi més 
corredors que travessin les infraestructures, i no només els coincidents amb rius i rieres, ja 
que si no la connectivitat es veu molt limitada.

Objectius: Permetre la connectivitat multifuncional, però sobretot faunística, entre els 
diferents espais naturals de la comarca tot travessant les diferents infraestructures lineals 
que fragmenten el territori.

Descripció: Les actuacions d’aquesta línia van encaminades a ampliar els passos 
permeables a les infraestructures quan aquests es presentin amb una amplada insuficient, 
o a construir-ne de nous quan es tracti de nous trams de carretera o quan el grau l’elevat 
grau de fragmentació així ho requereixi.

Tipus de tasques que engloba/inclou: 
- Construcció de nous viaductes, ecoductes i obres de drenatge.
- Ampliació de viaductes, ecoductes i obres de drenatge existents.

Periodicitat: Puntual Agents vinculats a l’execució: DPTOP

Espais connectors que requereixen d’aquestes actuacions: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 i 
12

Grau prioritat: Alt Durada execució: Mitja-llarga

Línia d’actuació 1:
Permeabilització d’infraestructures

Font de finançament: DPTOP Indicadors de seguiment: 11



Justificació: Els cursos fluvials i els seus marges constitueixen uns espais d’importància 
extraordinària per a la connectivitat multifuncional, ja que connecten diferents espais 
naturals de la comarca tot travessant carreteres i d’altres infraestructures lineals mitjançant 
elements de permeabilització. Alhora, en el cas concret de la connectivitat ecològica tenen 
una importància especial, ja que constitueixen un pol d’atracció per a multitud d’espècies 
faunístiques (incloent els peixos), les quals busquen refugi i aliment. 

Objectius: Permetre una òptima connectivitat entre els diferents espais naturals de la 
comarca a través dels cursos fluvials.

Descripció: Les actuacions d’aquesta línea van encaminades a millorar la qualitat de la 
vegetació de ribera, eliminant espècies vegetals al·lòctones i fomentant el creixement d’un 
bosc de ribera ben consolidat. Alhora, també cal eliminar i clausurar abocaments 
incontrolats de deixalles, especialment sota de viaductes. Per altra banda, per tal de 
permetre el flux de la fauna ictiològica a través dels rius, també cal eliminar rescloses no 
funcionals així com permeabilitzar la resta.

Tipus de tasques que engloba/inclou: 
- Restauració del bosc de ribera.
- Eliminació de vegetació al·lòctona.
- Eliminació d’abocaments de deixalles.
- Eliminació de rescloses no funcionals.
- Permeabilització de rescloses mitjançant escales per a peixos, passos laterals, etc.

Periodicitat: Continuada Agents vinculats a l’execució: ACA

Espais connectors que requereixen d’aquestes actuacions: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 11

Grau prioritat: Alt Durada execució: Mitja-llarga

Línia d’actuació 2:
Restauració i millora de la connectivitat fluvial

Font de finançament: ACA, DMAH Indicadors de seguiment: 1, 2 i 36



Justificació: L’elevada pressió urbanística en algunes zones, motivada especialment pel 
sector turístic i de serveis i per l’especulació urbanística, fa necessària la protecció 
d’algunes zones amb especial importància per a la connectivitat multifuncional. Si no es 
manté el caràcter rural, amb mosaics agroforestals, la funció connectora de l’espai corre el 
risc de desaparèixer.

Objectius: Permetre una òptima connectivitat multifuncional entre els diferents espais 
naturals de la comarca.

Descripció: Les actuacions d’aquesta línea van encaminades a la protecció dels espais 
d’elevat interès connector mitjançant el planejament urbanístic dels diferents municipis, així 
com a través d’acords de custòdia del territori que ajudin a mantenir i valoritzar el paisatge 
agrari tradicional.

Tipus de tasques que engloba/inclou: 
- Classificació dels diferents espais no urbanitzats com a Sòl no urbanitzable 

d’especial protecció, amb Clau de connector, dotant els espais d’un règim de 
protecció homogeni, o d’un règim de protecció de torrents i rieres.

- Realitzar acords de custòdia que permetin el manteniment del paisatge agrari 
tradicional del territori.

Periodicitat: Continuada Agents vinculats a l’execució: Propietaris 
de terreny municipal, entitats de custòdia, 
Ajuntaments, CCAE, i ciutadania.

Espais connectors que requereixen d’aquestes actuacions: 4, 7, 8, 9 i 12

Grau prioritat: Alt Durada execució: Mitja

Línia d’actuació 3:
Protecció dels espais connectors

Font de finançament: Diverses 
administracions i entitats

Indicadors de seguiment: 5, 6, 7 i 8



Justificació: Un dels factors més importants per al foment de la connectivitat social és el 
manteniment d’una bona xarxa de camins d’utilitat pública, preferentment sense asfaltar i 
integrats en l’entorn.

Objectius: Permetre una òptima connectivitat social entre els diferents espais naturals de 
la comarca.

Descripció: Aquesta línia d’actuacions fa referència al manteniment i potenciació de la 
xarxa de camins rurals i lúdics que connecten els diferents espais de la comarca.

Tipus de tasques que engloba/inclou: 
- Foment de l’aprovació del Pla de Camins elaborat pel Consell Comarcal de l’Alt 

Empordà pels diferents municipis de la comarca.
- Senyalització i foment de camins.
- Adequació i arranjament de camins.
- Control de l’accés de vehicles motoritzats, especialment motos i quads, pels camins 

rurals.

Periodicitat: Continuada Agents vinculats a l’execució: CCAE, 
Ajuntaments

Espais connectors que requereixen d’aquestes actuacions: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11,  12 i la 
globalitat de la comarca.

Grau prioritat: Alt Durada execució: Mitja

Línia d’actuació 4:
Recuperació i manteniment de la xarxa de camins

Font de finançament: DdG, CCAE, 
Ajuntaments

Indicadors de seguiment: 10 i 14



Justificació: El paisatge de la comarca s’ha vist afectat pel creixement demogràfic i 
econòmic generat en els últims temps, causant la modificació d’alguns dels valors 
paisatgístics de la comarca. La importància de la conservació del paisatge ha generat 
l’interès per mantenir-ne les característiques pròpies que l’identifiquen. Tanmateix, la Carta 
de Paisatge de l’Alt Empordà estableix compromisos, tant amb ens públics com privats, per 
millorar i preservar el paisatge. Per tal que aquests compromisos es portin a la pràctica és 
necessari vetllar per la seva execució.

Objectius: Permetre una òptima connectivitat paisatgística entre els diferents espais 
naturals de la comarca i preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del 
territori.

Descripció: L’ens encarregat de gestionar aquest seguiment ha de ser el Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà. Aquesta funció, tal i com contempla la mateixa Carta del Paisatge, 
requerirà de la creació d’un nou departament dins el Consell, l’Oficina Tècnica Comarcal del 
Paisatge, que, dotant-la del personal adient, s’encarregarà del compliment i la metodització 
de les accions, pactades amb els ens públics i privats.

Tipus de tasques que engloba/inclou: 
- Dotar el Consell Comarcal d’una Oficina Tècnica Comarcal del Paisatge.
- Desenvolupar les diferents actuacions previstes per la Carta del Paisatge, com per 

exemple:
o Promoure la restauració paisatgística de les diverses activitats extractives i de 

les plantes de tractament per tal de minimitzar-ne l’impacte, i reordenant i 
restaurant les zones situades en zones visualment més vulnerables

o Caldria redactar un Pla per tal de regular els usos que s’han anat generant al 
voltant d’aquest principal corredor d’infraestructures, com també establir 
diverses mesures d’integració de les diferents construccions actualment 
presents.

o Redactar un Programa anual de millores paisatgístiques pels cursos fluvials de 
l’Alt Empordà.

Periodicitat: Continuada Agents vinculats a l’execució: CCAE, 
Ajuntaments

Grau prioritat: Alt Durada execució: Llarga

Línia d’actuació 5:
Execució de la Carta del Paisatge de l’Alt Empordà

Font de finançament: DdG, CCAE, 
Ajuntaments

Espais connectors que requereixen 
d’aquestes actuacions: la globalitat de la 
comarca.
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