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Des de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona es va 

encomanar la Catalogació i diagnosi dels sistemes dunars de l’Alt 
Empordà (Girona), a fi i efecte de realitzar un treball d’identificació i 

catalogació dels sistemes platja-duna que actualment trobem al llarg de la 

costa.  

La importància d’aquesta Catalogació i diagnosi queda justificada pel fet 

de ser els sistemes platja-duna espais litorals protegits per la Llei de Costes, i a 

l’hora espais d’alt valor geoambiental i socioeconòmic, amb elevats índex de 

freqüentació, amb morfologies susceptibles a erosionar-se de forma accelerada 

en vers a fenòmens de caire antròpic, així com ser, a l’hora, morfologies 

susceptibles a recuperar-se i mantenir-se de forma ràpida amb accions i 

gestions toves que permetin la restauració, recuperació, manteniment i 

estabilitat dels sistemes dunars que a dia d’avui tenim al llarg de la costa.  

Els sistemes dunars són uns dels valors ambientals més rics de la costa 

de l’Alt Empordà. Tot i que representen un petit percentatge del seu territori, 

aporten una important riquesa al PIB, ja que es tracta d’espais d’alt valor 

econòmic i sobre els quals gravita un important percentatge de l’economia 

costanera de la comarca, ja que es conformen com espais de lleure i oci estival 

per excel·lència, amb una important economia de serveis associada. A més, 

són aquests espais litorals els més rellevants com a reclam turístic de la 

comarca, i dels municipis litorals, sent cabdal un coneixement  del seu estat de 

conservació i la redacció de mètodes i tècniques viables per la seva 

recuperació i manteniment. 

Des dels anys 50 fins l’actualitat tota la Costa Brava a estat sotmesa a 

un procés accelerat d’ocupació i ús dels espais litorals arenosos, amb alguns 

exemples de destrucció parcial o total, tot i açò a dia d’avui podem trobar 

encara excel·lents exemples d’ecosistemes dunars associats a cales i platges, 

Figura 1.  
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Figura 1.Ubicació dels tres sistemes dunars de l’Alt Empordà 

La conservació d’aquests espais fràgils i vulnerables, i a l’hora dinàmics, 

depèn de gestions simples i participatives a escala municipal i supramunicipal, 

les quals a dia d’avui no tenen com a denominador comú la conservació i 

perdurabilitat de l’espai platja-duna. Es per açò que és presenta de forma 

detallada i en format fitxa les línies a desenvolupar per cadascun dels municipis 

i sistemes dunars, a fi i efecte d’aplicar mesures que tinguin com a 

denominador comú la durabilitat dels sistemes dunars, tan en el temps com en 
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l’espai, tractant els sistema des d’un punt ambiental deixant de banda els límits 

administratius locals.L’objectiu no és altre que l’aplicació de criteris comuns al 

llarg de tota la costa amb morfologies dunars, les quals ocupen actualment una 

extensió de 1.201.344 m2 (Taula 1). 

 

Sistema Foredune D. Semiestabilitzada D. Estabilitzada Total 
Garbet 2667 x x 2.667 
Borró 3786 13069 x 16.855 
Borró Petit 1608 x x 1.608 
Rovina 69978 34268 x 10.4246 
Empuriabrava 8648 x x 8.648 
Can Comes A 98063 110313 119696 328.072 
Can Comes B 70177 225968 97332 393.477 
Sant Pere A 60095 43232 x 103.327 
Sant Pere B 68867 x x 68.867 
Martinet 7663 x x 7.663 
Les Dunes A 14550 x x 14.550 
Les Dunes B 16403 x x 16.403 
Sant Martí A x 18504 28113 46.617 
Sant Marti B 8078 14989 33858 56.925 
Rec del Molí 8719 22700 x 31.419 
Total 430583 460343 278999 1.201.344 m2

 

El comportament geoambiental d’aquests sistemes dunars és complexa, 

i es troba vinculat en les darreres dècades a l’ús antròpic que d’ells s’en fa, tan 

de forma directe com de forma indirecte. Els sistemes platja-duna mostren uns 

trets particulars dels quals en resulta un model que ha estat descrit al llarg del  

treball de Catalogació i diagnosi dels sistemes dunars de l’Alt Empordà 
(Girona), i que s’ha realitzat per cadascun del sistemes analitzats, ja que el seu 

comportament morfològic repeteix els mateixos patrons al llarg de l’Alt 

Empordà, i on les diferències més notables els hem d’atribuir a l’ús que l’home 

en fa d’ells, tan com espais d’oci, com espais de rendibilitat econòmica i espais 

de gestió. 

La importància geoambiental d’aquests espais ve determinada per: 

1. Tractar-se d’espais interfase entre els medis marins (rius i mar), 

medi atmosfèric i medi terrestre, on cadascun dels agents actua 

de diferent forma sobre l’espai, donant com a resultat morfologies 
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platja-duna, d’aquí la seva riquesa com ecosistemes fràgils i 

dinàmics. 

2. Els espais dunars són el llindar entre les zones humides i la 

pròpia platja, i actuen com a barreres poroses efectives en la 

transgressió mar-terra.  

3. Sobre aquests ambientals podem trobar espècies úniques i 

adaptades a medis extrems, com són els medis dunars, amb 

elevats graus de salinitat, i amb una certa mobilitat dels substrat. 

L’adaptació d’aquestes comunitats a substrats extrems permet la 

fixació parcial dels sistemes al llarg de la línia de costa. 

4. Es tracta dels espais reservoris naturals de les arenes vinculades 

a les platges. Aquests sistemes dunars representen el reservori 

d’arena natural sobre terra més important per les platges que es 

troben vinculades a ells, ja que actuen com a dosificadors entre 

els balanços sedimentaris platja-duna, on el paper de la vegetació 

es clau. L’afectació de les platges de forma erosiva  als indrets 

amb presència de sistemes dunars permet l’equilibri entre medis 

emergits i submergits, d’aquí la importància en l’equilibri entre els 

dos sectors platja-duna. 

5. A molts d’indrets de la costa amb presència de sistemes dunars 

aquests es configuren com espais que conformen el corredor 

ecològic entre la franja litoral i la franja terrestre, ja que conserven 

la naturalitat existent preturística de la zona. La conservació 

d’aquestes franges suposa el manteniment de processos entre 

ambients relictes 

6. Tots els sistemes dunars presenten una importància ambiental 

rellevant, d’aquí la seva protecció a nivell estatal i autonòmic, amb 

la declaració d’alguns trams dunars de l’Alta Empordà com a 

Parcs Naturals. 
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7. Són els espais millor adaptats a eventuals pujades de nivells de la 

mar i reajustaments morfològics a les noves condicions dels 

ambients mòbils afectats. La importància d’aquests espais a 

l’adaptabilitat de les noves condicions és cabdal, ja que la 

presència de zones naturals associades, algunes d’elles com a 

corredors ecològics, permetrà noves condicions d’ajust i el 

manteniment de les condicions naturals existents sense 

necessitat d’actuacions artificialitzadores. 

8. Aquests espais ens ofereixen paisatges poc alterats en la majoria 

dels casos, amb la conservació de formes i vegetació associada, 

oferint una imatge poc antropitzada de l’entorn natural alhora que 

un espai de gaudi amb condicions força naturals i/o 

naturalitzades. 

 

La importància socioeconòmica d’aquests espais ve determinada per: 

1. Tractar-se d’espais d’alt rendiment econòmic i social, ja que 

l’economia que gravita directa o indirectament sobre ells és de 

gran rellevància a escala local, comarcal i regional. 

2. Són el millor reclam turístic de la comarca, i la importància del seu 

manteniment es cabdal per l’oferta d’imatge de litoral en bon estat 

al llarg de la costa catalana. 

3. Es tracta dels espais públics i lliures més importants de l’Alt 

Empordà, i on el seu ús com espais de gaudi i recreació és de 

vital importància per la població local. 

 

La conservació, millora, restauració i rehabilitació dels sistemes platja-

duna que trobem a l’Alt Empordà, en totes les seves fases (conservats, 

deteriorats, degradats o en fase de desaparició), afecta de forma directa a la 

qualitat geoambiental dels sistemes dunars i a la continuació ecològica de 

processos entre mar i terra, ja que la desaparició d’aquests ambients posaria 
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en perill uns dels valors litorals més rellevats de l’Alt Empordà, les platges i les 

dunes, amb la pèrdua d’importants valors geomorfològics, botànics, i de 

paisatge. La pèrdua d’aquests valors hipotecaria un dels segells d’identitat de la 

nostra costa, les platges i les seves formes dunars associades. La pèrdua 

d’aquests valors ambientals afectaria de forma directa l’economia vinculada i a 

la qualitat del producte natural (platges i dunes) ofertat i explotat. 

Es per açò que Catalogació i diagnosi dels sistemes dunars de l’Alt 
Empordà (Girona), ha proposat per cadascun dels sistemes dunars associats 

als municipis unes propostes de gestió dels sistemes dunars. Aquestes 

propostes es basen amb mètodes de gestió tous, tan de la vegetació com de la 

morfologia, així com gestions encaminades a l’oferta i l’ús dels sistemes 

dunars. L’objectiu bàsic d’aquestes línies que redactem per municipis no és 

altre que garantir el manteniment i la recuperació d’ambients d’alt valors 

ambiental i socioeconòmic.  

Amb l’aplicació d’aquestes mesures particularitzades de forma municipal 

i amb eines aplicables de forma homogènia al llarg de continus morfològics, 

com és el cas de la badia de Roses, assolirem el manteniment de tota la línia 

platja-duna i la recuperació d’espais actualment amb processos de degradació. 

La recuperació d’aquests espais permetrà una major oferta de qualitat d’un 

ambient amb forta pressió turístico-recreativa, concentrada en períodes 

estivals, i la millora del paisatge litoral. 
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El terme municipal de Colera compta a dues unitats dunars, la de la platja de Garbet i 

la que trobem al Cap Ras, anomenada cala Borró.  

En el present document es detallen, mitjançant fitxes prepositives de cadascuna de 

les accions a desenvolupar per sistema dunar, amb l’única finalitat de manteniment i 

recuperació de les formes dunars existents. Aquestes accions tenen el seu origen en les 

conclusions del treball de  Catalogació i diagnosi dels sistemes dunars de l’Alt Empordà 
(Girona), terme municipal de Colera. 

 Accions prepositives pel sistema platja-duna de Garbet: 

1. Eradicar tasques d’anivellació als sectors de formes dunars 

2. Eradicar tasques de neteja mecànica als sectors de formes dunars 

3. Instal·lació de cartelleria dels valors naturals de les dunes. 

4. Eliminació de circulació rodada sobre la platja i formes dunars 

5. Tancament de la platja en períodes hivernals a la circulació rodada 

6. Recuperació del tram central de formes dunars de Garbet 
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MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DELS SISTEMES DUNARS DE L’ALT EMPORDÀ  
 
 
Àmbit: SISTEMA DUNAR CALA GARBET (COLERA) 

 
Acció: Eradicar tasques d’anivellació als sectors de formes dunars 
 
 
Justificació i objectiu:  
Les tasques de neteja i posterior anivellació de platja afavoreixen a l’eradicació mecànica de morfologies 
dunars efímeres i vegetació associada, bàsiques aquestes per l’estabilitat dels sistemes dunars i per la 
diversitat i riquesa geoambiental del sistema. Aquest tipus d’accions afavoreixen de forma puntual però 
continuada al llarg dels anys l’erosió del front de platja i les formes dunars associades.  
L’objectiu és el de mantenir el màxim possible l’estat natural de platja evitant tasques de neteja mecanitzada 
i de posterior anivellació de superfícies de platja i talussos dunars. Amb aquesta Acció s’afavoreixen els 
manteniments de superfícies de platja i formes dunars, per tant l’equilibri entre platja i duna, i la recuperació 
progressiva i de forma natural del conjunt platja-duna. 
Amb aquest mesura es poden recuperar no sols els espais de morfologies dunars actuals, sinó ampliar les 
zones de morfologies al llarg de tota la platja de Garbet 
Descripció: 
Es tracta d’eradicar les tasques mecanitzades realitzades per part de l’ajuntament al llarg de tota la 
superfície de platja i duna, afavorint la permanència del perfil natural de platja. 

Calendari i prioritat:  
Es recomanable no executar al llarg del temps i l’espai aquest tipus d’actuacions, d’aquí que sigui alta la prioritat 
d’aplicació 
 
Sectors involucrats en la seva execució:  
Servei de neteja de platges de l’ajuntament de Colera 
 
Anàlisi del cost: 
Els costos derivats de la no actuació són nuls, ja que no hi haurà actuacions de tipus mecànic sobre la platja 
 
Exemples d’aplicació 
En casos com alguns trams de platja de Sant Pere Pescador l’eradicació d’aquest tipus de gestió per part de 
l’ajuntament ha ajudat a la recuperació i millora dels sistemes dunars davanters. 

Es proposa l’aplicació de restricció al llarg de tota la superfície de platja i dunes de Garbet. A les dues fotografies 
adjuntes podem observar alguns sectors de platja alta afectats parcialment per tasques de cribat i d’anivellació 
de platja. 

  
Sector amb morfologies dunars conservades Sector susceptible a ser recuperat de forma natural amb 

morfologies dunars erosionades per tasques d’anivellació 
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MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DELS SISTEMES DUNARS DE L’ALT EMPORDÀ  
 
 
Àmbit: SISTEMA DUNAR CALA GARBET (COLERA) 

 
Acció: Eradicar tasques de neteja mecànica als sectors de formes dunars 
 
Justificació i objectiu:  
Les tasques de neteja mecànica afavoreixen l’anivellació de platja, ja sigui pels mecanismes de cribat com 
pels mecanismes de trànsit rodat, i l’eradicació mecànica de morfologies dunars efímeres i vegetació 
associada, així com la pèrdua de llavors per el creixement i desenvolupament de comunitats vegetals 
bàsiques per la formació de formes dunars de platja alta i dunes davanteres. La neteja mecànica afavoreix 
de forma puntual però continuada al llarg dels anys l’erosió del front de platja i les formes dunars associades. 
Tot i que sembla una acció inofensiva per l’estabilitat de platja, aquest afavoreix l’erosió de les zones més 
sensibles dels sistemes dunars. 
L’objectiu és el de mantenir el màxim possible l’estat natural de platja evitant tasques d’anivellació de 
superfícies de platja i talussos dunars, permetent sols, i de forma puntual i justificada, els cribats mecànics 
sobre superfícies nues de platja, evitant d’aquesta manera l’erosió del sistema. 
Amb aquest mesura es poden recuperar no sols els espais de morfologies dunars actuals, sinó ampliar les 
zones de morfologies al llarg de tota la platja de Garbet. 
Descripció: 
Es tracta d’eradicar i/o reacionalitzar les tasques de neteja mecànica per part de l’ajuntament al llarg de tota 
la superfície de platja i duna, afavorint la permanència del perfil natural de platja, morfologies dunars 
efímeres i davanteres, i vegetació associada, així com les llavors que trobem al llarg de la platja. 
Calendari i prioritat:  
Es recomanable no executar al llarg del temps i l’espai aquest tipus d’actuacions de neteja mecànica. En cas 
necessari d’execució es proposa l’actuació a indrets amb necessitat real de cribat i ubicats sobre superfícies de 
platja nua, sense morfologies dunars associades i vegetació de platja o duna. 
Sectors involucrats en la seva execució:  
Servei de neteja de platges de l’ajuntament de Colera 
Anàlisi del cost: 
Els costos derivats de la no actuació són nuls, ja que no hi haurà actuacions de tipus mecànic o bé les 
actuacions seran puntuals al llarg dels 4 mesos de temporada turística alta. 
Exemples d’aplicació 
L’eradicació d’aquests mesures de gestió en el cas de l’illa de Menorca han permès la recuperació lenta i 
progressiva de morfologies dunars i vegetació associada, com és el cas del sistema dunar de es Grau, nucli de 
la Reserva de Biosfera. A les dues fotografies adjuntes podem observar l’estat del sistema abans de l’eradicació 
de neteja mecànica i l’estat actual fruit de no actuar de forma erosiva sobre la platja alta. 
Es proposa l’aplicació de la mesura al llarg de tota la superfície de platja i dunes de Garbet. 

 
Sistema dunar davanter erosionat, Es Grau (1998) Recuperació de sistemes dunars davanters (2004)  
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MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DELS SISTEMES DUNARS DE L’ALT EMPORDÀ  
 
 
Àmbit: SISTEMA DUNAR CALA GARBET (COLERA) 

Acció: Instal·lació de cartelleria dels valors naturals de les dunes 
 
Justificació i objectiu:  
La manca d’informació gràfica i escrita al llarg del sistema platja-duna no ajuda a la conservació 
del sistema platja i de les seves morfologies dunars associades. L’objectiu de l’Acció és de 
disseny i instal·lació de cartelleria apta per la interpretació dels valors geoambientals de la platja, 
la duna i els seus entorns més immediats.  
Disposar d’aquest tipus d’eines d’educació ambiental passiva i ubicades als accessos de platja o 
estacionaments associats permet oferir als usuaris informació sobre valors ambientals i socials 
de la platja i les dunes, incidint de forma indirecta en comportaments respectuosos en vers al 
medi receptor mitjançant tècniques de conscienciació, educació i informació dels valors. 
L’objectiu final és l’implicació dels usuaris en la conservació del medi litoral. 
Descripció: 
Disseny i elaboració de cartelleria de platges homogènia pel municipi de Colera i amb la 
identificació de Costa Brava. 

Calendari i prioritat:  
La prioritat de l’acció es alta i es proposa la seva instal·lació per principi de temporada estival, maig 
de 2009 
Sectors involucrats en la seva execució:  
Area de Medi Ambient de l’ajuntament de Colera 
Anàlisi del cost: 
Els costos derivats del disseny, elaboració i instal·lació són baixos (inferiors als 3.000 €), ja que 
sols hi ha un punt d’accés i on sols trobaríem un cartell. La durabilitat de l’acció en el temps és 
d’un mínim de 5 anys, amb base als materials dels productes instal·lats 
Exemples d’aplicació 
La instal·lació de cartelleria en els accessos a les platges del parc natura dels Aiguamolls de 
l’Empordà permet que deforma directa o indirecta els usuaris aprecien una gestió i reben una 
informació adient sobre el medi visitat, fet que afavoreix en un alt percentatge d’implicació entre medi 
i usuari 
Es proposa la instal·lació sols als punts d’accés per evitar l’impacte visual que oferiria l’abús de 
cartelleria informativa sobre un medi natural 

 

Exemple de cartelleria del Parc natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà ubica als accessos d’alguns trams de platja 
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MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DELS SISTEMES DUNARS DE L’ALT EMPORDÀ  
 
 
Àmbit: SISTEMA DUNAR CALA GARBET (COLERA) 

Acció: Eliminació de circulació rodada sobre la platja i formes dunars  
 
Justificació i objectiu:  
La circulació rodada de vehicles sobre la platja esta contemplada a la Llei 22/1988, del 28  de 
juliol de Costes, com a infracció, i sols poden circular vehicles autoritzats pel desenvolupament 
de tasques de manteniment o neteja, seguretat i vigilància. Altres circulacions no subjectes a 
l’administració poden ser sancionades. La circulació de vehicles privats sobre les superfícies de 
platja i morfologies dunars afavoreix a una erosió accelerada per processos de compactació, de 
formes i vegetació, i per la destrucció dels hàbitats.  
L’objectiu és l’aplicació de la Llei de Costes, mitjançant els cossos de seguretat de l’estat o 
Policia Local, i els inspectors de costes en vers al incompliment detectat sobre les superfícies de 
platja en períodes hivernals i estivals, per d’aquesta manera afavorir l’equilibri dels processos 
naturals, trencat de forma esporàdica per accions aïllades de circulació.  
Descripció: 
Aplicació de la Llei de costes 22/1988 
Calendari i prioritat:  
Prioritat alta d’aplicació al llarg de tot l’any 
Sectors involucrats en la seva execució:  
Cossos de seguretat (Policia Local de Colera, Mossos d’Esquadra) i serveis de vigilància ambiental 
(guarderia forestal o agents rurals i zeladors o vigilants de la Demarcació de Costes de Girona) 
Anàlisi del cost: 
Nuls, ja que formen part de les tasques a desenvolupar pels agents anteriorment descrits 
Exemples d’aplicació 
L’aplicació de la Llei permet l’eradicació  de conductes poc respectuoses d’alguns usuaris sobre els 
medis litorals arenosos, així com compliment de la mateixa llei, fet que permet, entre d’altres la 
conservació del medi platja-duna. Com a exemples representatius de compliment de normativa i Llei 
destaquen a Girona la regulació d’accessos rodats a altres espais naturals. 

 

Circulació rodada sobre la superfície de platja de Garbet 
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MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DELS SISTEMES DUNARS DE L’ALT EMPORDÀ  
 
 
Àmbit: SISTEMA DUNAR CALA GARBET (COLERA) 

Acció: Tancament de la platja en períodes hivernals a la circulació rodada 
 
Justificació i objectiu:  
El sistema platja-duna de Garbet roman obert al llarg de tot l’any, no existint cap tipus 
d’impediment de tipus artificial que eviti la circulació rodada sobre la platja, molt especialment en 
períodes hivernals, coincidint amb l’escassa utilització de la platja. Aquest fet permet la circulació 
rodada de forma puntual sobre el sistema, donant com a resultat l’erosió dels habitats dunars.  
L’objectiu es la realització d’un tancament físic del perímetre de platja alta, permetent d’aquesta 
manera que la platja no pugui ser objecte de circulació rodada, i afavorint d’aquesta manera, i de 
forma indirecta, la recuperació del sistema de morfologies i vegetació de la zona centre de platja, 
afavorint l’ampliació de les superfícies de sistema dunar i la continuïtat del sistema aeri. 
Descripció: 
Tancament de l’accés a la platja en períodes hivernals. Aquest tancament podria ser mitjançant 
barreres al llarg d’un longitud no superior als 10 m. 
Calendari i prioritat:  
Prioritat alta d’aplicació al llarg d’aquesta temporada hivernal 2009 
Sectors involucrats en la seva execució:  
Àrea de Medi Ambient de l’ajuntament de Colera i Direcció General de Costes de l’Estat, 
Demarcació de Girona. 
Anàlisi del cost: 
Els costos derivats dels materials de tancament i el propi tancament són baixos (inferiors als 
15.000 €) 
Exemples d’aplicació 
El tancament d’accessos a platges, com és el cas de la platja de Castell (Palamós) o La Rovina 
(Castelló d’Empúries) ha permès i permet el manteniment dels valors ambientals dels sistemes 
platja-duna, ja que evita la circulació indiscriminada de vehicles, i la recuperació dels habitats dunars 
degradats. 
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MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DELS SISTEMES DUNARS DE L’ALT EMPORDÀ  
 
 
Àmbit: SISTEMA DUNAR CALA GARBET (COLERA) 

Acció: Recuperació del tram central de formes dunars de Garbet 
 
Justificació i objectiu:  
Actualment un del trams del sistema dunar que presenta més regressió el trobem associat a la 
zona d’accés a la platja, utilitzat de forma esporàdica com a zona d’estacionament. La 
recuperació d’aquest tram, mitjançant l’aplicació de les accions esmentades anteriorment, 
l’eliminació de l’estacionament i les tasques de recuperació d’aquesta superfície ens permetrien 
la recuperació d’entorn dels 1.000 m2 de noves morfologies dunars i vegetació associada, donant 
continuïtat als sector que resta parcialment ben conservat al fins de platja. 
L’objectiu assolit, amb un espai relativament bru de temps, seria la continuïtat del cordó dunar i la 
creació de formes efímeres posteriorment en forma de dunes i la retenció de materials 
sedimentaris propis de la platja-duna de Garbet, evitant actuacions d’aportació de material 
exògens a la pròpia platja. 
Descripció: 
Conjuntament a les accions esmentades anteriorment es realitzarien tasques de descompactació 
de sòl, actualment compacte per l’acció d’estacionament i circulació dels vehicles al llarg dels 
darrers anys. Paral·lelament s’aplicacran mesures toves de gestió per la recuperació 
sedimentològica mitjançant captadors d’interferència eòlica.  
Les tasques de descompactació de sòl es recomanable realitzar-les en període hivernal 
conjuntament amb la instal·lació de captadors eòlics amb porositat de 50% i alçades variables d’1 
metre a la zona d’actuació i recuperació. 
Calendari i prioritat:  
Prioritat alta i de forma conjunta amb la resta d’accions  programades. Es recomana aplicar 
aquesta acció abans de l’inici de temporada alta 2009 
Sectors involucrats en la seva execució:  
Area de Medi ambient de l’Ajuntament de Colera, Direcció General de Costes de l’Estat, Demarcació 
de Girona 
Anàlisi del cost: 
Baixos, ja que es tracta de tasques de descompactació d’una petita àrea de platja i la instal·lació 
de captadors eòlics (costos inferiors als 10.000 €) 
Exemples d’aplicació 
L’aplicació d’aquest tipus d’accions al llarg de la costa arenosa de Menorca ha permès la 
recuperació de formes dunars i donar continuïtat a aquestes. 

A la fotografia superior podem observar la zona proposada per l’actuació de recuperació del tram central de 
morfologies dunars del sistema de Garbet, actualment utilitzada com espai d’estacionament de vehicles. 
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A les dues fotografies superiors observem els resultats obtinguts mitjançant l’ús de barreres 
eòliques de diferent tipus a sistemes platja-duna de l’illa de Menorca. 

 
 
 
 
 
 

Actuacions resum del sistema dunar de GARBET 
Acció Prioritat Calendari d’execució Costos 
Eradicar tasques d’anivellació als sectors de 
formes dunars 

ALTA No hi ha execució Nuls 

Eradicar tasques de neteja mecànica als 
sectors de formes dunars 

ALTA Execució temporal i puntual en 
període estival 

Nuls 

Instal·lació de cartelleria dels valors naturals de 
les dunes. 

ALTA Principi temporada alta (Abril-Maig) 3.000 € 

Eliminació de circulació rodada sobre la platja i 
formes dunars 

ALTA De forma continua al llarg de tot l’any Nuls 

Tancament de la platja en períodes hivernals a 
la circulació rodada 

ALTA Períodes hivernals 15.000 € 

Recuperació del tram central de formes dunars 
de Garbet 

ALTA Puntual en temporada hivernal 2009 10.000 € 
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Accions prepositives pel sistema platja-duna de Borró: 

 
1. Eradicar processos erosius interns que afectin al sistema platja-duna i reordenació 

de la xarxa viaria que afecta al sistema dunar en conjunt 

2. Correcció de les mesures realitzades fins ara sobre formes dunars i àrees 

d’influència  

3. Instal·lació de cartelleria dels valors naturals de les dunes. 
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MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DELS SISTEMES DUNARS DE L’ALT EMPORDÀ  
 
 
Àmbit: SISTEMA DUNAR CALA BORRO (COLERA) 

 
Acció: Eradicar processos erosius interns que afectin al sistema platja-duna i reordenació de la xarxa 
viaria que afecta al sistema dunar en conjunt 
Justificació i objectiu:  
La gran quantitat de camins no regulats que transcorren per la zona del Cap Ras han afavorit processos 
d’escorrentia superficial i aixaragallament sobre les formes dunars i platja. Aquests procesos es veuen 
agreujats amb el pas del temps per una falta de regulació, la consolidació d’una xarxa encaixada, i per 
l’increment de la xarxa i el seu trànsit.  
L’afectació de caire erosiu es manifesta per una banda sobre el propi terreny, amb desestructuració de sòl, 
pèrdua de vegetació, desarrelament de vegetació de port arbori, sobretot en les masses forestals, i per tant 
una més que important pèrdua de sòl, i de forma indirecta per processos erosius d’escorrentia i arribada de 
material de conca sobre formes dunars i platja. 
L’objectiu d’aquesta acció és doble, per una part la regulació de l’ús públic indiscriminat a tota l’àrea de Cap 
Ras i per altre la definició d’una sola xarxa i la recuperació de trams i itineraris que donen lloc a l’erosió dels 
sistemes interns i dels sistemes platja-duna. 
Descripció: 
Es tracta de regular els usos, els itineraris i tancar i recuperar els vials no adients pel transit de persones, ja 
sigui per l’agreujament dels efectes erosius descrits, ja sigui per la circulació sobre zones ambientalment 
sensibles 
La tècnica consistirà en: 

• Detecció de punts sensible i erosionats 
• Disseny dels itineraris, cartelleria i acordonament dels trams més sensibles. 
• Aplicació de tècniques toves de recuperació i restauració geoambiental dels processos 

erosius detectats (morfològics i vegetals). 
Calendari i prioritat:  
Dins aquest període estival 2009 es recomanable la realització de les tasques de detecció de punts sensibles i 
que han de ser objecte d’actuació. 
Dins el període hivernal 2009-2010 es recomana l’aplicació dels punts de disseny d’itineraris i aplicació de 
tècniques de recuperació. 
Sectors involucrats en la seva execució:  
Àrea de Medi Ambient de l’ajuntament de Colera 
Àrea de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, Delegació Girona 
Anàlisi del cost: 
Els costos derivats de la identificació dels punts a recuperar són baixos, no superiors als 5.000 € 
Els costos de disseny de cartelleria i itineraris suposen un cost d’entorn els 8.000 €  
Les tasques de recuperació, segellament, restauració i acordonament poden superar els 20.000 € 
Tot plegat els costos són alts ja que representen 31.000 € de costos 
Exemples d’aplicació 
La delimitació i definició d’itineraris en espais naturals, com és el cas dels Parcs Naturals, afavoreix el 
manteniment dels valors naturals dels espais fortament freqüentats, com és el cas de cala Borró. 
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Observem una xarxa indiscriminada de camins que afecten de forma erosiva 
tot el conjunt de Cap Ras, amb especial incidència sobre les masses forestals 
i els sistemes litorals 
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MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DELS SISTEMES DUNARS DE L’ALT EMPORDÀ  
 
 
Àmbit: SISTEMA DUNAR CALA BORRO (COLERA) 

 
Acció: Correcció de les mesures realitzades fins ara sobre formes dunars i àrees d’influència  

Justificació i objectiu:  
Mitjançant subvencions de l’ajuntament de Colera a una associació sense ànim de lucre s’han realitzat 
algunes actuacions de caire ambiental amb la finalitat de recuperació i restauració dels sistemes platja-duna 
de Cala Borró. Aquestes actuacions han estat realitzades amb criteris de gestió intervencionistes, donant lloc 
en alguns indrets a la rigidització del sistema aeri i afavorint processos de fixació de les formes mitjançant 
construccions de paret seca, vallats interns a les morfologies dunars i creació de rugositats a les zones 
d’escorrentia superficial.  
L’objectiu d’aquesta acció es recuperar un estat de dinamisme propi dels sistemes platja-duna, més encara 
d’un sistema tan particular com és el de cala Borró, amb morfologies grimpants 
Descripció: 
Es tracta de eradicar les estructures que han donat lloc a la rigidització del sistema actual, mitjançant la 
retirada de parets seques i pals interns i externs a les formes dunars, els quals afavoreixen la compactació 
del sistema. 

 
Calendari i prioritat:  
La prioritat d’aquesta acció és baixa, ja que actualment les mesures aplicades encara no han donat lloc a 
processos erosius per fixació de forma. Tot i açò es recomanable que les tècniques es desmuntin progrsivament 
al llarg dels propers dos anys 
 
Sectors involucrats en la seva execució:  
Àrea de Medi Ambient de l’ajuntament de Colera 
Anàlisi del cost: 
Els costos derivats de desfer les gestions realitzades al llarg del sistemes dunars, especialment els dos 
sistemes de Borró petit tenen un cost baix, inferior als 4.500 € 
Exemples d’aplicació 
No es coneixen exemples d’aplicació d’aquest tipus de mesures en ambientals litorals dinàmics 
Observem a la fotografia adjunta les mesures de rigidització aplicades a les 
formes i ambients dinàmics, com ara les dunes de Borró. 
Aquestes mesures haurien de ser retirades per afavorir no perdre les formes 
dunars per falta de dinamisme. 
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MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DELS SISTEMES DUNARS DE L’ALT EMPORDÀ  
 
 
Àmbit: SISTEMA DUNAR CALA BORRÓ (COLERA) 

Acció: Instal·lació de cartelleria dels valors naturals de les dunes 
 
Justificació i objectiu:  
La manca d’informació gràfica i escrita al llarg del sistema platja-duna no ajuda a la conservació 
del sistema platja ni de les seves morfologies dunars associades. L’objectiu de l’Acció és de 
disseny i instal·lació de cartelleria apta per la interpretació dels valors geoambientals de la platja, 
la duna i els seus entorns més immediats, així com una breu explicació dels valors del Cap Ras.  
Disposar d’aquest tipus d’eines d’educació ambiental passiva i ubicades als accessos de platja o 
estacionaments associats permet oferir als usuaris informació sobre valors ambientals i socials 
de la platja i les dunes, incidint de forma indirecta en comportaments respectuosos en vers al 
medi receptor mitjançant tècniques de conscienciació, educació i informació dels valors. 
L’objectiu final és la implicació dels usuaris en la conservació del medi litoral i els seus entorns 
més inmediats, que en aquest cas és el bosc reforestat a mitjans del segla passat. 
Descripció: 
Disseny i elaboració de cartelleria de platges homogènia pel municipi de Colera, i amb explicació 
particularitzada per aquest sistema dunar. En aquest sistema, i degut a la presència de diferents 
punts d’accés es proposa l’adquisició d’un mínim de tres unitats de cartelleria Es recomana duur 
la identificació de Costa Brava. 
Calendari i prioritat:  
La prioritat de l’acció es alta i es proposa la seva instal·lació per principi de temporada estival, maig 
de 2009 
Sectors involucrats en la seva execució:  
Area de Medi Ambient de l’ajuntament de Colera 
Anàlisi del cost: 
Els costos derivats del disseny, elaboració i instal·lació són baixos (inferiors als 8.500 €), i la 
durabilitat de l’acció en el temps és d’un mínim de 5 anys, amb base als materials dels productes 
instal·lats 
Exemples d’aplicació 
La instal·lació de cartelleria en els accessos a les platges del parc natura dels Aiguamolls de 
l’Empordà permet que deforma directa o indirecta els usuaris aprecien una gestió i reben una 
informació adient sobre el medi visitat, fet que afavoreix en un alt percentatge d’implicació entre medi 
i usuari 
Es proposa la instal·lació a l’estacionament de la platja i als punts d’accés per evitar l’impacte visual 
que oferiria l’abús de cartelleria informativa sobre un medi natural 

 

Exemple de cartelleria del Parc natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà ubica als accessos d’alguns trams de platja 
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Actuacions resum del sistema dunar de BORRÓ 

Acció Prioritat Calendari d’execució Costos 
Eradicar processos erosius interns que afectin 
al sistema platja-duna i reordenació de la xarxa 
viaria que afecta al sistema dunar en conjunt 

ALTA Període 2009-2010 31.000 € 

Correcció de les mesures realitzades fins ara 
sobre formes dunars i àrees d’influència  

BAIX Període hivernal 2009-2010-2011 4.500 € 

Instal·lació de cartelleria dels valors naturals de 
les dunes. 

ALTA Principi temporada alta (Abril-Maig) 8.500 € 
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El terme municipal de Castelló d’Empúries compta a dues unitats dunars ben 

definides, el sistema de la Rovina i el sistema de Can Comes. En el present document es 

detallen, mitjançant fitxes prepositives de cadascuna de les accions a desenvolupar per 

sistema dunar, algunes de les Accions són de tallades de forma conjunta degut a les 

tipologies de gestions realitzades actualment per l’ajuntament i la tipologia de platja 

analitzada.  

La finalitat d’aquestes Accions és el de manteniment i recuperació de les formes 

dunars existents. Aquestes accions tenen el seu origen en les conclusions del treball de  

Catalogació i diagnosi dels sistemes dunars de l’Alt Empordà (Girona), terme municipal 

de Castelló d’Empúries. 

 Accions prepositives pel conjunt dels sistemes platja-duna de la Rovina i Can 
Comes: 

1. Eradicar tasques d’anivellació i neteja mecànica als sectors de formes dunars 

2. Aplicació de mesures toves de gestió. 

3. Cartelleria adaptada a la platja de la Rovina 
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MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DELS SISTEMES DUNARS DE L’ALT EMPORDÀ  
 
 
Àmbit: SISTEMA DUNAR LA ROVINA I CAN COMES (CASTELLÓ D’EMPÚRIES) 

 
Acció: Eradicar tasques d’anivellació als sectors de formes dunars i neteja mecànica als sectors de 
formes dunars 
 
Justificació i objectiu:  
Al llarg de les superfícies de platja dels sistemes dunars de La Rovina i Can Comes es realitzen de forma 
ordinària tasques de neteja mecànica i anivellacions de superfícies de platja (fotos adjuntes). Molts cops 
aquestes tasques es realitzen a l’hora, mitjançant el cribat i posterior allisament. Aquestes dues tasques 
realitzades de forma conjunta o bé per separat afavoreixen a l’eradicació mecànica de morfologies dunars 
efímeres, primers talussos dunars i la seva vegetació associada, bàsica aquesta per l’estabilitat dels 
sistemes dunars i el manteniment dels mecanismes d’equilibri entre platja emergida i dunes. Així mateix les 
tasques  afavoreixen de forma puntual però continuada al llarg dels anys l’erosió del front de platja i les 
formes dunars associades.  
L’objectiu és el de mantenir el màxim possible l’estat natural de platja evitant tasques mecàniques que 
afavoreixen processos artificials de compactació, fuita sedimentaria i eradicació de llavors, i per tant la 
desaparició continuada dels cordons dunars davanteres, els quals es veuen afectats per aquestes dues 
actuacions mecàniques. Amb aquest mesura es poden recuperar no sols els espais de morfologies dunars 
actuals, sinó ampliar les zones de morfologies al llarg de les dues unitats de morfologies dunars i afavorir la 
continuïtat morfològica als indrets que presenten força fragmentació. 

  
Recuperació de talussos dunars mitjançant colonització 
vegetal en períodes hivernals (La Rovina) 

Actuacions d’eradicació de forma i afectació dunar per 
actuacions mecàniques (Can Comes) 

Descripció: 
Es tracta d’eradicar les tasques mecanitzades realitzades (neteja i anivellació) per part de l’ajuntament al 
llarg de tota la superfície de platja i duna, afavorint la permanència del perfil natural de platja i els intercanvis 
sedimentaris entre platja alta i morfologies dunars. En casos que no es puguin eradicar aquestes actuacions 
mecàniques  de forma continuada es recomanable establir períodes i àrees d’actuació, sempre condicionats 
per les morfologies dunars existents (Mapes 4, 5, 6a i 6b del Catàleg) i per condicions morfoecològiques del 
moment. 
L’Acció aprimarà en primer terme eradicar les actuacions d’anivellació, o bé racionalitzar les tasques de 
neteja mecànica sense nivells posteriors per part de l’ajuntament al llarg de tota la superfície de platja i duna, 
afavorint la permanència del perfil natural de platja, morfologies dunars efímeres i davanteres, i vegetació 
associada, així com les llavors que trobem al llarg de la platja. 
Calendari i prioritat:  
Es recomanable no executar les tasques d’anivellació al llarg del temps i els sistemes dunars. En cas necessari 
d’execució de neteja mecànica es proposa l’actuació a indrets amb necessitat reals de cribat i ubicats sobre 
superfícies de platja nua, sense morfologies dunars associades i vegetació de platja o duna. 
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Sectors involucrats en la seva execució:  
Servei de neteja de platges de l’ajuntament de Castelló d’Empúries 
Anàlisi del cost: 
Els costos derivats de la no actuació són nuls, ja que no hi haurà actuacions de tipus mecànic d’anivellació 
sobre la platja, i es racionalitzaran mitjançant previsions no establertes les neteges mecàniques al llarg dels 
4 mesos de temporada turística alta. 
Exemples d’aplicació 
En casos com alguns trams de platja de Sant Pere Pescador l’eradicació d’aquest tipus de gestió per part de 
l’ajuntament ha ajudat a la recuperació i millora dels sistemes dunars davanters.  
L’eradicació d’aquests mesures de gestió en el cas de l’illa de Menorca han permès la recuperació lenta i 
progressiva de morfologies dunars i vegetació associada, com és el cas del sistema dunar de es Grau, nucli de 
la Reserva de Biosfera. A les dues fotografies adjuntes podem observar l’estat del sistema abans de l’eradicació 
de neteja mecànica i l’estat actual fruit de no actuar de forma erosiva sobre la platja alta. 

 
Sistema dunar davanter erosionat, Es Grau (1998) Recuperació de sistemes dunars davanters (2004)  

Es proposa l’aplicació de restricció al llarg de tota la superfície de platja i dunes dels dos sistemes dunars 
(Mapes 4, 5, 6a i 6b del Catàleg).  

 

francesc-xavier roig i munar | QU4TRE,  consultors ambientals | www.quatreconsultors.com 
 



 
MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DELS SISTEMES DUNARS DE L’ALT EMPORDÀ  
 
 
Àmbit:  SISTEMA DUNAR LA ROVINA I CAN COMES (CASTELLÓ D’EMPÚRIES) 

 
Acció: Cartelleria adaptada als sistemes platja duna de la Rovina i de Can Comes 
 
Justificació i objectiu:  
La manca d’informació gràfica i escrita al llarg del sistema platja-duna, conjuntament al 
desconeixement dels valors ambientals dels sistemes dunars per part dels usuaris,  no ajuda a la 
conservació del sistema platja i de les seves morfologies i comunitats vegetals dunars 
associades. L’objectiu de l’Acció és de disseny i instal·lació de cartelleria apta per la interpretació 
dels valors geoambientals de la platja, el sistema dunar i els seus entorns més immediats, així 
com unes normes bàsiques de conducta per part dels usuaris. Es recomanable també 
l’incorporació de la normativa de protecció d’aquests sistemes litorals. l’Acció permet disposar 
d’un tipus d’eina d’educació ambiental passiva i ubicada als accessos de platja o estacionaments 
associats, fet que permet oferir als usuaris informació sobre valors ambientals i socials de la 
platja i les dunes, incidint de forma indirecta en comportaments respectuosos en vers al medi 
receptor mitjançant tècniques de conscienciació, educació i informació dels valors naturals. 
L’objectiu final és la implicació dels usuaris en la conservació, i per tant en la gestió, del medi 
litoral. 
Descripció: 
Disseny i elaboració de cartelleria de platges homogènia pels sistemes platja-duna del municipi 
de Castelló d’Empúries, amb la identificació de Costa Brava. 
S’estima, tal i com estan disposats els accessos i estacionaments actuals dels dos sistemes 
dunars (Veure mapes  4, 5, 6a i 6b del Catàleg ) la instal·lació de 12 unitats de cartelleria a La 
Rovina i 10 unitats a la unitat dunar de Can Comes. 
Calendari i prioritat:  
La prioritat de l’acció és alta i es proposa la seva instal·lació per principi de temporada estival, maig 
de 2009. 
Sectors involucrats en la seva execució:  
Area de Medi Ambient de l’ajuntament de Castelló d’Empúries. 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 
Anàlisi del cost: 
Els costos derivats del disseny, elaboració i instal·lació són mitjans, però ascendeixen als 27.000 
€, i la durabilitat de l’acció en el temps és d’un mínim de 5 anys, amb base als materials dels 
productes instal·lats. 
Exemples d’aplicació 
La instal·lació de cartelleria en alguns dels accessos a les platges del Parc Natural dels Aiguamolls 
de l’Empordà permet que de forma directa o indirecta els usuaris aprecien una gestió i reben una 
informació adient sobre el medi visitat, fet que afavoreix en un alt percentatge d’implicació entre medi 
i usuari 
Ubicació 
Es proposa la instal·lació sols als punts d’accés a la platja per evitar l’impacte visual que oferiria 
l’abús de cartelleria informativa sobre un medi natural com són les dunes. 
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MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DELS SISTEMES DUNARS DE L’ALT EMPORDÀ  
 
 
Àmbit: SISTEMA DUNAR LA ROVINA I CAN COMES (CASTELLÓ D’EMPÚRIES) 

 
Acció: Aplicació de mesures toves de gestió al llarg del sistemes dunars de la Rovina i Can Comes 
 
Justificació i objectiu:  
L’estat en que es troben els sistemes dunars de Castelló d’Empúries, tot i la seva protecció legal amb la 
figura de Parc Natural, respon a gestions no coherents sobre el medi litoral dunar o bé a falta de gestions 
sobre les pròpies morfologies dunars, on les gestions realitzades s’han centrat en la conservació d’hàbitats 
de cria d’ocells. La falta de regulació de l’ús públic sobre el sistema platja-duna i l’adequació del sistema com 
espai receptor del màxim d’usuaris ha permès arribar a un estat de conservació delicat per l’estabilitat del 
sistema. L’objectiu d’aquesta Acció és l’aplicació de mesures toves de gestió que permetin la recuperació de 
l’estabilitat del sistema dunar mitjançant l’emulació de processos naturals amb l’ús de tècniques blanes 
d’interferència eòlica. D’aquesta manera obtenim retenir al màxim d’arena que actualment s’escapa del 
sistema degut al seu estat de conservació, adquirim forma i guanyes volums i permetem la colonització 
vegetal pròpia d’aquests sistemes. 
Descripció: 
La tècnica consisteix en la instal·lació de barreres d’interferència eòlica amb porositats adients per cadascun 
dels espais d’actuació i orientacions que permetin la creació de formes d’acumulació sense perjudici de les 
formes existents. Es realitzarà una instal·lació d’aquests captadors per cadascun dels trams fortament 
erosionats, i seguint els criteris d’orientació de costa. Es calcula que s’han d’adquirir 2.400 m lineals per les 
dues unitats de dunes, 1.700 per les dunes de La Rovina i 700 per les de Can Comes. Paral·lelament a 
aquestes instal·lacions de captadors s’acordonaran els sistemes dunars per evitar el pas i l’ús de les dunes 
com àrees de repòs pels usuaris, i afavorir d’aquesta manera la colonització vegetal de sistemes dunars. Es 
calcula que s’han d’adquirir uns 4.000 m de corda pel sistema de la Rovina i uns 900 m lineals pel sistema 
de Can Comes. A més dels costos del cordatge s’han d’adquirir estaques de fusta cada 5 metres. 
Calendari i prioritat:  
La prioritat d’actuació és alta i les tasques poden ser iniciades a finals de temprada alta 2009. 
Sectors involucrats en la seva execució:  
L’ajuntament de Castelló d’Empúries  
Direcció General de Costes de l’Estat, Demarcació de Girona  
Anàlisi del cost: 
Els costos derivats de l’adquisició i instal·lació són força alts i superen els 110.000 € 
Exemples d’aplicació 
En alguns trams de platja de Sant Martí d’Empúries, L’Escala, la 
instal·lació de mesures toves, similars a les proposades, han 
ajudat a la retenció d’important volums d’arena que han quedat 
sobre la pròpia platja. 

Es proposa l’aplicació de mesures toves al llarg de tota la platja alta i talussos dunars dels dos sistemes dunars 
(Veure mapes  4, 5, 6a i 6b del Catàleg ), veure fotografies adjuntes.  
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Actuacions resum d’actuacions homogènies als sistemes dunars de Castelló 
Acció Prioritat Calendari d’execució Costos 
Eradicar tasques d’anivellació als sectors de 
formes dunars i neteja mecànica als sectors de 
formes dunars 

ALTA No hi ha execució Nuls 

Cartelleria adaptada als sistemes platja duna de 
la Rovina i de Can Comes 

ALTA Principi temporada alta (Abril-Maig) 27.000 € 

Aplicació de mesures toves de gestió al llarg del 
sistemes dunars de la Rovina i Can Comes 

ALTA A partir de setembre de 2009 110.000 € 
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Accions prepositives pel sistema platja-duna de la Rovina: 

 

1. Reubicar els estacionaments de la platja amb la creació de d’estacionament regulats 

dins les àrees rurals. 

2. Tancament de zones transitables en vehicles en períodes hivernals. 

3. Reduir el nombre d’accessos directes a la platja per d’aquesta manera guanyar 

continuïtat geomorfològica del sistema i afavorir processos d’estabilització 

sedimentaria 
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MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DELS SISTEMES DUNARS DE L’ALT EMPORDÀ  
 
 
Àmbit: SISTEMA DUNAR LA ROVINA (CASTELLÓ D’EMPÚRIES) 

 
Acció: Reubicar els estacionaments de la platja amb la creació d’estacionament regulats dins les 
àrees rurals 
 
Justificació i objectiu:  
Les zones dunars internes, corresponents a morfologies dunars mòbils i semiestabilitzades, del conjunt de la 
Rovina han estat i són utilitzats com espais d’estacionament no regulats al llarg de la franja litoral interna 
paral·lela a la línia de costa. Aquest ús és un dels agents que han afavorit al llarg de les darreres dècades 
l’erosió dels sistema intern i la pèrdua constant de morfologies dunars, sediment transportat per falta de 
formes i comunitats vegetals.  
L’ús d’aquests espais naturals com estacionaments, tal i com podem observar a les dues fotografies 
adjuntes, afavoreix l’eradicació de formes i continuïtat morfològica entre el sistema dunar litoral i la zona 
emergida de terra ferma, per tant fragmenta el que suposa un corredor ecològic natural. Aquest ús també  
afavoreix la compactació del substrat i la contaminació per metalls pesats provinents dels olis dels vehicles. 
Aquesta compactació del sòl i no permet el desenvolupament de les formes dunars ni el desenvolupament 
de vegetació. Així mateix podem observar com l’àrea d’estacionament afavoreix un elevat grau de 
fraccionament del medi en vers a la seva continuïtat natural amb terra ferma, generant formes dunars 
paral·leles a la línia de costa i eradicades antròpicament a la seva zona alta. 
L’objectiu d’aquesta Acció és l’eliminació de les zones d’estacionament adjuntes a les dunes i la reubicació 
d’aquests serveis a àrees amb menor importància ecològica i morfològica com ara les dunes. D’aquesta 
manera s’aconseguiran els estats primogènits que presentaven les dunes abans del seu ús com 
estacionaments i es millorarà l’entorn, no sols morfològicament sinó també paisatgísticament. Entre els 
beneficis ambientals destaquem una millora de la connectivitat ecològica de l’espai litoral i terrestre. 

  
Fragmentació i compactació de la zona interdunar per 
estacionament de vehicles 

Fragmentació del sistema dunar de primera línia i creació 
d’aïllament morfològic, per tant agreujament de processos 
erosius. 

Descripció: 
Es tracta d’una mesura que s’ha d’anar consolidant amb els propers 5 anys, mitjançant el tancament 
progressiu, i la seva recuperació, dels sectors dunars utilitzats com estacionaments. S’han de cercar i 
habilitar espais aptes per albergar una capacitat de vehicles similar a l’actual i adjunts a la línia de costa. En 
aquest sentit es poden aprofitar sols agraris adequant-los a l’ús temporal d’estacionaments en períodes 
estivals i associats als sis vials d’accés directe que trobem a la platja.  
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Calendari i prioritat:  
La prioritat d’actuació és alta i les tasques poden ser iniciades a finals de temprada alta 2009, amb una 
progressió de tancament i recuperació d’espais dunars, i habilitació de nous ambients d’estacionament de 
vehicles, reubicant d’aquesta manera els estacionaments actuals. 
Sectors involucrats en la seva execució:  
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 
Ajuntament de Castelló d’Empúries 
Direcció General de Costes de l’Estat, Demarcació de Girona. 
Anàlisi del cost: 
Els costos derivats de l’eliminació i recuperació d’aquests estacionaments són alts, superiors als 70.000 €. 
Els costos d’habilitació de nous espais poden ser alts en funció de la titularitat dels mateixos i les figures que 
s’hi apliquin, com ara arrendament de terrenys.  
Exemples d’aplicació 
El sistema dunar de la patja de Sa Mesquida, Menorca, era utilitzat com a sistema d’estacionament directament 
vinculat a la platja. Les tasques de reubicació conjuntament amb l’aplicació d’altres Accions esmentades en el 
present document de Castelló d’Empúries, han ajudat a la recuperació integra del sistema dunar 

  
Observem a les fotografies adjuntes els efectes beneficiosos de la reubicació d’estacionaments ubicats sobre 
morfologies dunars i les actuacions de mesures blanes sobre l’antic estacionament de platja. 
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MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DELS SISTEMES DUNARS DE L’ALT EMPORDÀ  
 
 
Àmbit: SISTEMA DUNAR LA ROVINA (CASTELLÓ D’EMPÚRIES) 

 
Acció: Tancament de zones transitables en vehicles en períodes hivernals 
 
Justificació i objectiu:  
La circulació rodada de vehicles sobre la platja y sobre els sistemes dunars està contemplada a la Llei 
22/1988, del 28  de juliol de Costes, com a infracció, i sols poden circular vehicles autoritzats pel 
desenvolupament de tasques de manteniment o neteja, seguretat i vigilància. Altres circulacions no 
subjectes a l’administració poden ser sancionades.  
La circulació de vehicles privats sobre les superfícies de platja i morfologies dunars afavoreix a una erosió 
accelerada per processos de compactació, de formes i vegetació, i per la destrucció dels hàbitats. El sector 
de platja i dunes de la Rovina està sotmès en períodes hivernals a una pressió motoritzada que dona lloc a 
l’erosió del conjunt del sistema, i que no permet la recuperació de formes dunars i vegetació associada, així 
com afavoreix la consolidació de canals de deflació entre la platja i la duna. La permanència d’obertura 
d’aquetes trams no vigilats ni tancats permet la circulació de vehicles per la zona de platja, com podem veure 
a la fotografia adjunta, o bé sobre les pròpies morfologies dunars, afavorint la fragmentació de l’hàbitat, com 
s’observa a la fotografia adjunta. 
L’objectiu és doble;  

• Per una banda l’aplicació de la Llei de Costes, mitjançant els cossos de seguretat de l’estat 
o Policia Local, i els inspectors de costes en vers al incompliment detectat sobre les 
superfícies de platja i morfologies de dunes en períodes hivernals i estivals, per d’aquesta 
manera afavorir l’equilibri dels processos naturals, trencats de forma esporàdica per accions 
aïllades de circulació.  

• Per altra banda el tancament, si més no en períodes hivernals, dels accessos directes a la 
platja i les dunes. 

Aquesta Acció és complementaria a l’acció de reubicació dels estacionaments de la platja amb la creació 
d’estacionament regulats dins les àrees rurals, però ha de ser aplicada amb caràcter d’urgència mentre no 
s’executa la totalitat dels reubicaments proposats anteriorment.  

  
Descripció: 
Aplicació per part dels agents de la Llei de Costes 22/1988, i tancament progressiu dels accessos rodats 
indiscriminats sobre morfologies de platja i sistema dunar. 

Calendari i prioritat: 
Prioritat alta de vigilància, control i aplicació al llarg de tot l’any 
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Sectors involucrats en la seva execució:  
Cossos de seguretat (Policia Local de Castelló d’Empúriesa, Mossos d’Esquadra) i serveis de vigilància 
ambiental (guarderia forestal o agents rurals i zeladors o vigilants de la Demarcació de Costes de Girona) 
Anàlisi del cost: 
Els costos de control i vigilància són nuls, ja que formen part de les tasques a desenvolupar pels agents 
anteriorment descrits. Els costos derivats del tancament són mitjans, ja que inicialment, i en funció del 
desenvolupament de les tasques d’eliminació i reubicació d’estacionaments vinculats a la platja, es proposen  
6 tanques o barreres simples, que poden tenir un cost no superior als 18.000 €. 
Exemples d’aplicació 
Platja de Castell, Palamós (Baix Empordà) actualment regulen els accessos rodats mitjançant els cossos de 
seguretat i el tancament a l’accés rodat de vehicles sobre la platja. Paral·lelament es construí un estacionament 
fora de l’àmbit t de platja. 
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MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DELS SISTEMES DUNARS DE L’ALT EMPORDÀ  
 
 
Àmbit: SISTEMA DUNAR LA ROVINA (CASTELLÓ D’EMPÚRIES) 

 
Acció: Reduir el nombre d’accessos directes a la platja per d’aquesta manera guanyar continuïtat 
geomorfològica del sistema i afavorir processos d’estabilització sedimentaria 
 
Justificació i objectiu:  
La zona dunar presenta un grau elevat de fragmentació, amb pèrdua de morfologia i continuïtat del sector 
dunar al llarg de la línia de platja alta. Aquest fet suposa la fragmentació del sistema i l’afavoriment de la 
canalització dels processos eòlics per aquests canals, i per tant l’acceleració de la fuita de sediment cap a la 
zona interna, actualment ocupat per planes d’estacionament. Aquest sediment que travessa la platja i les 
dunes es perd degut a la falta de morfologies de reraduna i la falta de vegetació apta per retenir el flux i les 
partícules d’arena. Amb el pas del temps (anys) aquests canals guanyen en magnitud i assoleixen amplades 
que no permeten la seva recuperació de forma natural. A les fotos adjuntes podem observar dos exemples 
de fragmentació d’hàbitat dunar de la Rovina, aquests són de forma paral·lela a la línia de costa i de forma 
transversal a aquesta. 
L’objectiu d’aquesta Acció és el segellament d’aquests canals mitjançant les aplicacions conjuntes de gestió 
contemplats per les dunes de Castelló. L’objectiu final és el de definir accessos regulats entre les zones 
d’estacionament actuals, i previstes a futur, i la pròpia platja, a fi i efecte de tenir un major control de l’ús i 
trànsit d’usuaris sobre la platja. Aquesta regulació mitjançant passeres permetrà la recuperació dels fronts 
dunars i la continuïtat extinta a la majoria de trams dunars del sector. Es proposa un nombre total de sis 
passeres, vinculades totes elles a accessos rodats directes existents actualment. 

  
Descripció: 
Es tracta d’una mesura que s’ha d’anar consolidant amb els propers 2 anys, conjuntament amb les mesures 
de reubicació d’estacionaments, i  dels controls i vigilància de l’ús rodat de platges. 
Dins el sector de dunes de la Rovina es considera adient la instal·lació de sis accessos controlats, no 
perpendiculars a la línia de costa, a fi i efecte d’evitar actuacions degeneratives sobre la zona d’actuació. La 
proposta d’instal·lació de passeres de llenya pot ser addicional, tot i que amb la canalització sobre la forma ja 
es considera una opció optima. 
Calendari i prioritat:  
La prioritat d’actuació es alta i les tasques poden ser iniciades a finals de temprada alta 2009, conjuntament amb 
la progressió de tancament i recuperació d’espais dunars, i habilitació de nous ambients d’estacionament de 
vehicles. 
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Sectors involucrats en la seva execució:  
Ajuntament de Castelló d’Empúries 
Direcció General de Costes de l’Estat, Demarcació de Girona. 
Parc Ntural dels Aiguamolls de l’Empordà 
Anàlisi del cost: 
Els costos derivats de la canalització poden ser baixos tan en el sentit de regulació sobre forma com en el 
sentit de construcció de passeres. En aquest darrer cas els costos serien alts, superiors als 12.000 € per 
passera (72.000 €) 
Plànol proposta d’ubicacions de les passeres 
Mitjançant les fletxes vermelles es proposen els indrets d’ubicació de les passeres d’accés a la platja, totes elles 
vinculades a accessos rodats directes. Aquestes passeres hauries d’estar vinculades a la reubicació 
d’estacionaments de platja. 

 
Exemples d’aplicació 
Aquest tipus d’accions els podem trobar a la zona de Sant Pere Pecador, al tram del Cortal de la Vila, amb la 
canalització d’usuaris sobre la pròpia forma, o bé a la zona de la Fonolleda (Torroella de Montgrí, Baix Empordà) 
amb la construcció de passeres elevades sobre la forma (Fotografies adjuntes).  
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Actuacions resum del sistema dunar de La Rovina 
Acció Prioritat Calendari d’execució Costos 
Reubicar els estacionaments de la platja amb la 
creació de d’estacionament regulats dins les 
àrees rurals  

ALTA Actuació progressiva entre el 2009 i 
2014 

70.000 € 

Tancament de zones transitables en vehicles en 
períodes hivernals 

ALTA Finals temporada alta (setembre) 18.000 € 

Reduir el nombre d’accessos directes a la platja 
per d’aquesta manera guanyar continuïtat 
geomorfològica del sistema i afavorir processos 
d’estabilització sedimentaria 

ALTA A partir de setembre de 2009 72.000 € 

 



Catalogació i diagnosi dels sistemes dunars de l’Alt Empordà.  
Diagnosi i propostes per el terme municipal de Castelló d’Empúries 

 

Accions prepositives pel sistema platja-duna de Can Comes: 

1. Reubicar els estacionaments de la platja amb la creació de d’estacionament 

fora dels sistemes dunars. 

2. Reduir el nombre d’accessos directes a la platja des de la zona del càmping 

de la Laguna 

3. Realitzar una reubicació de la primera línia del càmping de Almata per donar 

continuïtat al sistema morfològic davanter de Can Comes 

 

francesc-xavier roig i munar | QU4TRE,  consultors ambientals | www.quatreconsultors.com 
 



 
 
MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DELS SISTEMES DUNARS DE L’ALT EMPORDÀ  
 
 
Àmbit: SISTEMA DUNAR CAN COMES (CASTELLÓ D’EMPÚRIES) 

 
Acció: Reubicar els estacionaments de la platja amb la creació d’estacionament fora dels sistemes 
dunars 
 
Justificació i objectiu:  
Les zones dunars internes, corresponents a morfologies dunars mòbils i semiestabilitzades, d’un petit sector 
del sistema dunar de Can Comes són habilitades i utilitzats com espais d’estacionament parcialment regulats 
al llarg d’un franja litoral interna paral·lela a la línia de costa. Aquest ús és un dels agents que han afavorit al 
llarg de les darreres dècades l’erosió d’aquest sector intern, amb pèrdua de morfologies dunars, sediment 
transportat per falta de formes i comunitats vegetals, que han generat en el conjunt del sistema una parcela 
erosiva que afecta de forma gradual els balanços cap a la zona S del sistema. L’ús d’aquests espais naturals 
com estacionaments afavoreix l’eradicació de formes i discontinuïtat morfològica entre el sistema dunar 
litoral i la zona emergida de terra ferma, com podem observar a la cartografia 6a del Catàleg. Aquest ús 
també afavoreix la compactació del substrat i la contaminació per metalls pesats provinents dels olis dels 
vehicles. Aquesta compactació del sòl i no permet el desenvolupament de les formes dunars ni el 
desenvolupament de vegetació. Així mateix podem observar com l’àrea d’estacionament afavoreix un elevat 
grau de fraccionament del medi en vers a la seva continuïtat natural amb terra ferma, generant formes 
dunars paral·leles a la línia de costa i eradicades antròpicament a la seva zona alta. A les fotografies 
adjuntes observem l’existència del vial, vinculat a un accés rodat, i les conseqüències sobre les morfologies 
internes del sistema.  
L’objectiu d’aquesta Acció és l’eliminació i la reubicació de l’estacionament fora de la zona dunar a pocs 
metres del reraduna d’aquest sistema amb el seu contacte amb la zona humida, i aprofitant l’existència d’un 
viar rural d’accés directe a la platja. 
Zona d’estacionament, segons la cartografia 6a del Catàleg 
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Vista obliqua de l’estacionament de vehicles ubicat sobre el 
cordó dunar, i associat a un vial d’accés directe, Agost 2007 

Fragmentació i compactació del sistema dunar en segona 
línia i creació d’aïllament morfològic. 

Descripció: 
Es tracta d’una mesura que s’ha d’anar consolidant amb els propers 5 anys, mitjançant la reducció de 
capacitat de càrrega de l’estacionament, el tancament progressiu i reubicació cap a altres indrets  llunyans a 
les formes dunars. Paral·lelament s’han d’assolir tasques de recuperació dels sectors dunars utilitzats com 
estacionaments. S’han de cercar i habilitar espais aptes per albergar una capacitat de vehicles similar a 
l’actual i adjunts a la línia de costa.  
Calendari i prioritat:  
La prioritat d’actuació és baixa, ja que parlem d’una parcel·la d’ús sobre morfologies dunars molt localitzada, 
però que tot i açò s’ha de corregir.  Les tasques de control i reubicació poden ser iniciades a finals de temporada 
alta 2009, amb una progressió de tancament i recuperació d’espais dunars, i habilitació de nous ambients 
d’estacionament de vehicles. 
Sectors involucrats en la seva execució:  
Direcció General de Costes de l’Estat, Demarcació de Girona. 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 
Ajuntament de Castelló d’Empúries 
Anàlisi del cost: 
Els costos derivats de l’eliminació d’aquests estacionaments són baixos, inferiors als 12.000 €. 
Els costos d’habilitació de nous espais poden ser alts en funció de la titularitat dels mateixos i les tasques de 
compra, lloguer o expropiació. 
Exemples d’aplicació 
El sistema dunar de la platja de Sa Cavalleria, Menorca, era utilitzat com a àrea d’estacionament directament 
vinculat a la platja. Les tasques de reubicació del servei, a 475 m de la platja, conjuntament amb l’aplicació 
d’altres Accions esmentades i proposades en el present document de Castelló d’Empúries, han ajudat a la 
recuperació integra del sistema dunar i a la millora paisatgística de l’espai platja-duna. 
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MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DELS SISTEMES DUNARS DE L’ALT EMPORDÀ  
 
 
Àmbit: SISTEMA DUNAR CAN COMES (CASTELLÓ D’EMPÚRIES) 

 
Acció: Reduir el nombre d’accessos directes a la platja des de la zona del càmping de la Laguna 
 
Justificació i objectiu:  
La pressió recreativa generada pels fluxos d’usuaris dels serveis de càmping de la Laguna en direcció a la 
platja genera impacte sobre les formes dunars per excés de freqüentació, compactació i fragmentació del 
sistema dunars associat al servei de càmpings. Aquesta falta de regulació del fluxos i usos genera l’erosió 
del sistema i la fragmentació del mateix. L’objectiu d’aquesta Acció és la reducció d’accessos a la platja i la 
canalització i regulació dels mateixos, a fi i efecte de millorar el sistema dunar i la recuperació de canals de 
deflació actualment existents. 

  
Fragmentació del sistema per falta de canalització 
d’accessos 

Canal erosiu ubicat al secor davanter del sistema dunar 
associat al càmping 

Descripció: 
Es tracta d’una mesura que s’ha de realitzar dins aquest mateix període mitjançant la reducció de vials 
d’accés i amplada dels mateixos cap a les zones dunars. Es aconsellable adoptar les mesures proposades a 
l’Acció contemplada a La Rovina mitjançant la reducció del nombre d’accessos directes a la platja 
Calendari i prioritat:  
La prioritat d’actuació és alta i preferiblement s’hauria d’actuar dins aquest període 2009, finals de temporada 
alta. 
Sectors involucrats en la seva execució:  
Direcció General de Costes de l’Estat, Demarcació de Girona  
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 
Ajuntament de Castelló d’Empúries 
Anàlisi del cost: 
Els costos derivats de l’eliminació o definició d’aquests accessos són baixos, inferiors als 6.000 €. 
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MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DELS SISTEMES DUNARS DE L’ALT EMPORDÀ  
 
 
Àmbit: SISTEMA DUNAR CAN COMES (CASTELLÓ D’EMPÚRIES) 

 
Acció: Realitzar un reubicació de la primera línia del càmping de Almata per donar continuïtat al 
sistema morfològic davanter de Can Comes 
 
Justificació i objectiu:  
El càmping de l’Almata es troba situat a l’extrem S del conjunt del sistema dunar de Can Comes, i suposa un 
dels pocs indrets d’aquest sistema on s’han realitzat construccions a peu de duna, afavorint l’eradicació del 
cordó dunar i l’eradicació de formes i processos al final del tren de dunes. Actualment aquest càmping no 
permet cap tipus de dinamisme ni la regeneració natural de formes dunars extintes, per diversos factors: 

• El servei es troba ubicat sobre les formes dunars 
• Es realitzen tasques d’anivellació i cribat al llarg de tot l’any, com podem observar a la 

fotografia adjunta, realitzada el novembre de 2008. 
L’objectiu d’aquesta Acció és la recuperació de la continuïtat morfològica al llarg dels 400 m que queden 
fragmentats i interromputs per la construcció.  
Es aconsellable la reubicació del càmping més enllà de la ZMT, aplicant el nou deslinde de Costes. Els 
resultats obtinguts serien la continuïtat quasi integra del sistema dunar de Can Comes, recuperant en gran 
mesura l’estat primogènit del sistema un cop realitzada aquesta acció. 

 

Foto 1.- Fragmentació del sistema per construcció d’un 
càmping a peu de platja i sobre formes dunars  
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Proposta de reducció de les instal·lacions del càmping de la Almata 
Marcat amb línia continua vermella podem observar la continuació natural del sistema dunar, segons la 
fotografia aèria del 1957 i la zona de càmping proposada per ser eliminada o reubicada 

 
Descripció: 
Es tracta d’una mesura d’eliminació d’infraestructura i reubicació de la mateixa. És una mesura en la que han 
d’intervenir les polítiques d’ordenació del territori, on els agents implicats han de ser la Direcció General de 
Costes i l’Àrea de Política Territorial de la Generalitat, conjuntament amb l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries 
Calendari i prioritat:  
La prioritat d’actuació és alta, i preferiblement s’hauria d’actuar dins els períodes compresos entre 2009-2011 
aquest període 2009, finals de temporada alta. 
Sectors involucrats en la seva execució:  
Ajuntament de Castelló d’Empúries 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 
Direcció General de Costes de l’Estat, Demarcació de Girona. 
Anàlisi del cost: 
Els costos derivats de l’eliminació, enderroc i desconstrucció de les instal·lacions hauria de ser assumit per la 
propietat, ja que envaeix la ZMT, o bé assumit per la Direcció General de Costes de l’Estat. 

 



Catalogació i diagnosi dels sistemes dunars de l’Alt Empordà.  
Diagnosi i propostes per el terme municipal de Castelló d’Empúries 

 

 
Actuacions resum del sistema dunar de Can Comes 

Acció Prioritat Calendari d’execució Costos 
Reubicar els estacionaments de la platja amb la 
creació d’estacionament fora dels sistemes 
dunars 

ALTA Actuació progressiva entre el 2009 i 
2014 

12.000 € 

Reduir el nombre d’accessos directes a la platja 
des de la zona del càmping de la Laguna 

ALTA Finals temporada alta (setembre 
2009) 

6.000 € 

Realitzar una reubicació de la primera línia del 
càmping de Almata per donar continuïtat al 
sistema morfològic davanter de Can Comes 

ALTA A partir de setembre de 2009 fins 
2001 

Molt Alts 
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El terme municipal de Sant Pere compta amb un extens tram de morfologies platja-

duna, comprés aquest entre la sortida del Fluvià i el Rec de Riu Vell, configurant-se la unitat 

més llarga del sistema dunar de l’arc de Roses, el qual no presenta confinament als seus 

extrems per l’antropització de les sortides fluvio-torrencials. En el present document es 

detallen, mitjançant fitxes prepositives de cadascuna de les accions a desenvolupar pel 

conjunt del sistema dunar, algunes de les Accions són detallades de forma conjunta degut a 

les tipologies de gestions realitzades actualment per l’ajuntament i la tipologia de platja 

analitzada. La finalitat d’aquestes Accions és el de manteniment i recuperació de les formes 

dunars existents. Aquestes Accions tenen el seu origen en les conclusions del treball de  

Catalogació i diagnosi dels sistemes dunars de l’Alt Empordà (Girona), terme municipal 

de Sant Pere Pescador, on es delimitaren de forma diferencial tres subunitat; 

1. Unitat de Sant Pere Pescador 

2. Unitat del Cortal de la Vila, i  

3. Unitat de les Dunes 

Accions prepositives pel conjunt del sistema platja-duna del terme municipal 
de Sant Pere Pescador: 

1. Reubicar els estacionaments de la platja amb la creació d’àrees 

d’estacionament regulats. 

2. Cartelleria adaptada als sistemes platja duna de Sant Pere Pescador 

3. Tancament de zones transitables en vehicles en períodes hivernals. 

4. Aplicació de mesures toves de gestió per la recuperació dels sistemes 

dunars davanters. 
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MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DELS SISTEMES DUNARS DE L’ALT EMPORDÀ  
 
 
Àmbit: SISTEMA DUNAR SANT PERE PESCADOR (SANT PERE PESCADOR) 

 
Acció: Reubicar els estacionaments de la platja amb la creació d’àrees d’estacionament regulats. 

Justificació i objectiu:  
Les zones dunars internes, corresponents a morfologies dunars mòbils i semiestabilitzades, del conjunt de la 
subunitat de Sant Pere Pescador, (mapes 7a i 7b del Catàleg) són utilitzades com a àrees no regulades 
d’estacionament de vehicles al llarg de tota la platja. Alguns indrets de la mateixa platja són també utilitzats 
com a zones d’estacionament. A aquest fet hem d’afegir l’existència de vials paral·lels a la platja que faciliten 
la circulació de vehicles arreu del sistema platja-duna i la fragmentació de formes dunars i vegetació 
associada. Aquest ús és un dels agents que han afavorit al llarg de les darreres dècades l’erosió dels 
sistema intern, la fragmentació de formes i la pèrdua constant de morfologies dunars, amb processos de fuita 
sediment transportat per falta de formes i comunitats vegetals.  
Com podem apreciar a les fotografies adjuntes es dona una circulació sobre la platja alta que desestructura 
les formes dunars mòbils que trobem a la platja alta, i que són característiques d’aquest espai costaner, els 
barkhams, a més apreciem l’estacionament de vehicles sobre la pròpia forma dunar. L’ús d’aquests espais 
naturals com estacionaments i àrees de circulació, tal i com podem observar a les dues fotografies adjuntes, 
afavoreix l’eradicació de formes i continuïtat morfològica entre el sistema dunar litoral i la zona emergida de 
terra ferma, per tant fragmenta el que suposa un corredor ecològic natural.  
Hem de destacar la compactació del substrat i la contaminació per metalls pesats provinents dels olis dels 
vehicles, dificultant el desenvolupament de les formes dunars ni el desenvolupament de vegetació. Així 
mateix podem observar com l’àrea d’estacionament afavoreix un elevat grau de fraccionament del medi en 
vers a la seva continuïtat natural amb terra ferma, com podem veure a la fotografia adjunta, generant formes 
dunars fragmentades i formes dunars paral·leles a la línia de costa. 
L’objectiu d’aquesta Acció és l’eliminació de les zones d’estacionament adjuntes a les dunes i sobre la pròpia 
platja, i per tant com a acció secundaria, eradicar l’existència de gran nombre de vials existents. Es 
aconsellable la reubicació d’aquests serveis, actualment no regulats, a àrees amb menor importància 
ecològica i morfològica com ara les dunes.  La tipologia de platja, associada a zones urbanes paral·leles a la 
línia de platja permet la creació de tres estacionaments dimensionats amb base a la capacitat de càrrega de 
platja i vinculats a les àrees urbanes de als mapes 7a i 7b del catàleg. D’aquesta manera s’aconseguiran les 
recuperacions del sistema dunar. 

  
Fragmentació i compactació de la zona interdunar per 
estacionament de vehicles 

Fragmentació del sistema dunar de primera línia i creació 
d’aïllament morfològic, per tant agreujament de processos 
erosius. 
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Apreciem paral·lel a la línia de costa i a les formacions dunars una xarxa indiscriminada de camins que afavoreixen la 
fragmentació del sistema en conjunt 
Descripció: 
Es tracta d’una mesura que s’ha d’anar consolidant amb els propers 4 anys, mitjançant l’adequació de tres 
estacionaments regulats propers a les zones urbanes d’accés al sistema dunar. La mesura permet el 
tancament de vial i la recuperació de formes dunars i recuperació de dinàmica sedimentaria. En aquest sentit 
es poden aprofitar sols agraris i/o urbans adequant-los a l’ús temporal d’estacionaments en períodes estivals 
i associats als sis vials d’accés directe que trobem a la platja.  
Calendari i prioritat:  
La prioritat d’actuació és alta i les tasques poden ser iniciades a finals de temprada alta 2009, amb una 
progressió de tancament de platja, recuperació d’espais dunars, i habilitació de nous ambients d’estacionament 
de vehicles, reubicant d’aquesta manera els estacionaments actuals. 
Sectors involucrats en la seva execució:  
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i Ajuntament de Sant Pere Pescador 
Direcció General de Costes de l’Estat, Demarcació de Girona. 
Anàlisi del cost: 
Els costos derivats de l’eliminació i recuperació d’aquests estacionaments són nuls, ja que no existeix 
infraestructura adequada a tal servei. Els costos d’habilitació de nous espais poden ser alts en funció de la 
titularitat dels mateixos i les figures que s’hi apliquin, com ara arrendament de terrenys, expropiació i/o 
adequació dels mateixos. Els costos poden superar els 200.000 € 
Exemples d’aplicació 
El sistema dunar de la patja de Sa Mesquida, Menorca, era utilitzat com a sistema d’estacionament directament 
vinculat a la platja. Les tasques de reubicació conjuntament amb l’aplicació d’altres Accions esmentades en el 
present document de Castelló d’Empúries, han ajudat a la recuperació integra del sistema dunar 

  
Observem a les fotografies adjuntes els efectes beneficiosos de la reubicació d’estacionaments ubicats sobre 
morfologies dunars i les actuacions de mesures blanes sobre l’antic estacionament de platja. 
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MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DELS SISTEMES DUNARS DE L’ALT EMPORDÀ  
 
 
Àmbit:   SISTEMA DUNAR SANT PERE PESCADOR (SANT PERE PESCADOR) 

Acció: Cartelleria adaptada als sistemes platja duna de Sant Pere Pescador 
Justificació i objectiu:  
La manca d’informació gràfica i escrita al llarg del sistema platja-duna, conjuntament al desconeixement 
dels valors ambientals dels sistemes dunars per part dels usuaris,  no ajuda a la conservació del 
sistema platja i de les seves morfologies i comunitats vegetals dunars associades. L’objectiu de l’Acció 
és de disseny i instal·lació de cartelleria apta per la interpretació dels valors geoambientals de la platja, 
el sistema dunar i els seus entorns més immediats, així com unes normes bàsiques de conducta per 
part dels usuaris. Es recomanable també l’incorporació de la normativa de protecció d’aquests sistemes 
litorals. Així mateix es aconsellable fer esment en que es troben dins una Àrea protegida baix la figura 
del Parc Natural.  
L’Acció permet disposar d’un tipus d’eina d’educació ambiental passiva i ubicada als accessos de platja 
o estacionaments associats, fet que permet oferir als usuaris informació sobre valors ambientals i 
socials de la platja i les dunes, incidint de forma indirecta en comportaments respectuosos en vers al 
medi receptor mitjançant tècniques de conscienciació, educació i informació dels valors naturals.  
L’objectiu final és la implicació dels usuaris en la conservació, i per tant en la gestió, del medi litoral 
receptor. 
Descripció: 
Disseny i elaboració de cartelleria de platges homogènia pels sistemes platja-duna del municipi de Sant 
Pere Pescador, amb la identificació de Costa Brava i Parc Natural. 
S’estima, tal i com estan disposats els accessos i la proposta d’estacionaments a fer i l’existència dels 
actuals (Veure mapes  7a, 7b, 8, 9a i 9b del Catàleg ) la instal·lació de 20 unitats de cartelleria al llarg 
de tota la unitat del sistema dunar de Sant Pere. 
Calendari i prioritat:  
La prioritat de l’acció és alta i es proposa la seva instal·lació per principi de temporada estival, maig de 
2009. 
Sectors involucrats en la seva execució:  
Area de Medi Ambient de l’ajuntament de Sant Pere Pescador. 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 
Anàlisi del cost: 
Els costos derivats del disseny, elaboració i instal·lació són alts, però ascendeixen als 37.000 €, i la 
durabilitat de l’acció en el temps és d’un mínim de 5 anys, amb base als materials dels productes 
instal·lats. 
Exemples d’aplicació 
La instal·lació de cartelleria en alguns dels accessos a les platges del Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà permet que de forma directa o indirecta els usuaris aprecien una gestió i reben una informació 
adient sobre el medi visitat, fet que afavoreix en un alt percentatge d’implicació entre medi i usuari 
Ubicació  
Es proposa la instal·lació sols als punts d’accés i 
estacionaments de platja per evitar l’impacte visual que 
oferiria l’abús de cartelleria informativa sobre un medi natural 
com són les dunes. 
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MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DELS SISTEMES DUNARS DE L’ALT EMPORDÀ  
 
 
Àmbit: SISTEMA DUNAR SANT PERE PESCADOR (SANT PERE PESCADOR) 

 
Acció: Tancament de zones transitables en vehicles en períodes hivernals 
 
Justificació i objectiu:  
La circulació rodada de vehicles sobre la platja y sobre els sistemes dunars està contemplada a la Llei 
22/1988, del 28  de juliol de Costes, com a infracció, i sols poden circular vehicles autoritzats pel 
desenvolupament de tasques de manteniment o neteja, seguretat i vigilància. Altres circulacions no 
subjectes a l’administració poden ser sancionades.  
La circulació de vehicles privats sobre les superfícies de platja i morfologies dunars afavoreix a una erosió 
accelerada per processos de compactació, de formes i vegetació, i per la destrucció dels hàbitats, així com 
afavoreix la fragmentació d’hàbitats, i en aquest cas que les dunes mòbils de la platja de Sant Pere Pescador 
l’acceleració i fuita de sediment per circulació sobre la pròpia platja i desestabilització de morfologies no 
fixes. 
El sector de platja i dunes de la sant Pere està sotmès en períodes hivernals a una pressió motoritzada que 
dona lloc a l’erosió del conjunt del sistema, no permetent la recuperació de formes dunars i vegetació 
associada, així com afavoreix la consolidació de canals de deflació entre la platja i la duna i l’anivellació dels 
trens de barkjams mòbils de platja. La permanència d’obertura d’accessos no vigilats ni tancats permet la 
circulació de vehicles per la zona de platja, com podem veure a les fotografies adjuntes, o bé sobre les 
pròpies morfologies dunars mòbils, afavorint acceleració i eradicació, com s’observa a la fotografia adjunta. 
L’objectiu és doble;  

• Per una banda l’aplicació de la Llei de Costes, mitjançant els cossos de seguretat de l’estat 
o Policia Local, i els inspectors de Costes en vers al incompliment detectat sobre les 
superfícies de platja i morfologies de dunes en períodes hivernals i estivals, per d’aquesta 
manera afavorir l’equilibri dels processos naturals, trencats de forma esporàdica per accions 
aïllades de circulació.  

• Per altra banda el tancament, si més no en períodes hivernals, dels accessos directes a la 
platja i les dunes. 

Aquesta Acció és complementaria a l’acció de reubicació dels estacionaments de la platja amb la creació 
d’estacionament regulats dins les àrees rurals o urbanes, però ha de ser aplicada amb caràcter d’urgència 
mentre no s’executa la totalitat dels reubicaments proposats anteriorment.  

  
Descripció: 
Aplicació per part dels agents de la Llei de Costes 22/1988, i tancament progressiu dels accessos rodats 
indiscriminats sobre morfologies de platja i sistema dunar. 

Calendari i prioritat: 
Prioritat alta de vigilància, control i aplicació al llarg de tot l’any 
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Sectors involucrats en la seva execució:  
Cossos de seguretat (Policia Local de Sant Pere Pescador, Mossos d’Esquadra) i serveis de vigilància ambiental 
(guarderia forestal o agents rurals i zeladors o vigilants de la Demarcació de Costes de Girona, personal del 
Parc Natural) 
Anàlisi del cost: 
Els costos de control i vigilància són nuls, ja que formen part de les tasques a desenvolupar pels agents 
anteriorment descrits. Els costos derivats del tancament són mitjans, ja que inicialment, i en funció del 
desenvolupament de les tasques d’eliminació i reubicació d’estacionaments vinculats a la platja, es proposen  
9 tanques o barreres simples, que poden tenir un cost no superior als 25.000 €. 
Exemples d’aplicació 
Platja de Castell, Palamós (Baix Empordà) actualment regulen els accessos rodats mitjançant els cossos de 
seguretat i el tancament a l’accés rodat de vehicles sobre la platja. Paral·lelament es construí un estacionament 
fora de l’àmbit t de platja. 

 

 



Catalogació i diagnosi dels sistemes dunars de l’Alt Empordà.  
Diagnosi i propostes per el terme municipal de Sant Pere Pescador 

 

 

 
MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DELS SISTEMES DUNARS DE L’ALT EMPORDÀ  
 
 
Àmbit: SISTEMA DUNAR SANT PERE PESCADOR (SANT PERE PESCADOR) 

 
Acció: Aplicació de mesures toves per la recuperació dels sistemes dunars davanters 
 
Justificació i objectiu:  
L’estat en que es troben els sistemes dunars davanters de Sant Pere Pescador, tot i la seva protecció legal 
amb la figura de Parc Natural, respon a una falta d’ordenació de l’ús públic sobre el sistema i a gestions no 
coherents sobre el medi litoral platja o bé a falta de gestions sobre les pròpies morfologies dunars. La falta 
de regulació de l’ús públic sobre el sistema platja-duna (estacionaments, xarxa de vials i activitats) i 
l’adequació del sistema com espai receptor del màxim d’usuaris ha permès arribar a un estat de conservació 
delicat per l’estabilitat del sistema en conjunt.  
L’objectiu d’aquesta Acció és l’aplicació de mesures toves de gestió que permetin la recuperació de 
l’estabilitat del sistema dunar mitjançant l’emulació de processos naturals amb l’ús de tècniques blanes 
d’interferència eòlica. L’aplicació d’aquestes tècniques permetrà retenir al màxim d’arena que actualment 
s’escapa del sistema degut al seu estat de conservació, força fragmentat i compactat, adquirim forma i 
guanyant volum, a l’hora que permetent la continuïtat morfològica del cordó davanter i permetem la 
colonització vegetal pròpia d’aquests sistemes. 
Descripció: 
La tècnica es proposa per les unitats de les dunes de Sant Pere Pescador i el Cortal de la Vila (mapes 7a, 7b 
i 8 del Catàleg), ja que a la unitat de les Dunes (mapes 9a i 9b del Catàleg) les primeres accions passen per 
una reubicació dels càmpings. 
Aquesta tècnica consisteix en la instal·lació de barreres d’interferència eòlica amb porositats adients per 
cadascun dels espais d’actuació i orientacions que permetin la creació de formes d’acumulació sense 
perjudici de les formes existents. Es realitzarà una instal·lació d’aquests captadors per cadascun dels trams 
fortament erosionats, i seguint els criteris d’orientació de costa. Es calcula que s’han d’adquirir 1.700 m 
lineals per les parts frontals de les dunes. Paral·lelament a aquestes instal·lacions de captadors 
s’acordonaran els sistemes dunars per evitar el pas i l’ús de les dunes com àrees de repòs pels usuaris, i 
afavorir d’aquesta manera la colonització vegetal de sistemes dunars. Es calcula que s’han d’adquirir uns 
3.400 m de corda pel conjunt del sistema. A més dels costos del cordatge s’han d’adquirir estaques de fusta 
cada 5 metres. 
Calendari i prioritat:  
La prioritat d’actuació és alta i les tasques poden ser iniciades a finals de temprada alta 2009. 
Sectors involucrats en la seva execució:  
L’ajuntament de Castelló d’Empúries  
Direcció General de Costes de l’Estat, Demarcació de Girona  
Anàlisi del cost: 
Els costos derivats de l’adquisició i instal·lació són força alts i superen els 110.000 € 
Exemples d’aplicació 
En alguns trams del sistema dunar de S’Olla (Menorca) la 
instal·lació de mesures toves, similars a les proposades, han 
ajudat a la retenció d’important volums d’arena que han quedat 
sobre la pròpia platja i han afavorit la continuïtat morfològica del 
sistema aeri. 
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Es proposa l’aplicació de mesures toves al llarg de tota la platja alta i talussos dunars del sistema de Sant Pere 
(Veure mapes  7a, 7b i 8 del Catàleg ).  
A la fotografia adjunta (corresponent a la zona centre del sistema dunar propera al càmping anomenat 
Anfora) observem l’elevat grau de fragmentació del sistema dunar, l’obertura de superfícies erosives 
paral·leles a la línia de costa per mor de l’estacionament de vehicles, i l’estacionament d’aquests sobre la 
pròpia platja. 

 

 

 

 

Actuacions resum d’actuacions homogènies als sistemes dunars Sant Pere Pescador 
Acció Prioritat Calendari d’execució Costos 
Reubicar els estacionaments de la platja amb la 
creació d’àrees d’estacionament regulats 

ALTA En 4 anys 200.000 € 

Cartelleria adaptada als sistemes platja duna de 
Sant Pere Pescador 

ALTA Principi temporada alta (Abril-Maig) 37.000 € 

Tancament de zones transitables en vehicles en 
períodes hivernals 

ALTA A partir de setembre de 2009 25.000 € 

Aplicació de mesures toves per la recuperació 
dels sistemes dunars davanters 

ALTA Període hivernal 2009 110.000 € 

 

 

 



Catalogació i diagnosi dels sistemes dunars de l’Alt Empordà.  
Diagnosi i propostes per el terme municipal de Sant Pere Pescador 

 

Proposta de mesures de gestió per la unitat de Sant Pere Pescador 

1. Realitzar una reubicació dels càmping de Aquarius i Amfora, per donar 

prioritat a la recuperació de morfologies dunars semiestabilitzades i 

recuperació de morfologies dunars davanteres. 
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MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DELS SISTEMES DUNARS DE L’ALT EMPORDÀ  
 
 
Àmbit: SISTEMA DUNAR SANT PERE PESCADOR (SANT PERE PESCADOR) 

 
Acció: Realitzar una reubicació dels càmping de Aquarius i Amfora 

Justificació i objectiu:  
Els càmpings Anfora i Aquarius es troben situats a la zona centre del sistema dunar i representen, tot i que 
lleu, una interferència del sistema dunar semiestabilitzat i una fragmentació de la contnuitat morfològica del 
conjunt del sistema de Sant Pere. Aquestes construccions han afavorint l’eradicació del cordó dunar i 
l’eradicació de formes i processos sedimentaris. Actualment aquest càmping afavoreixen processos erosius 
de formes internes al sistema per diversos factors: 

• El servei de càmping es troba ubicat sobre les formes dunars semiestabilitzades interferint la 
continuïtat marcada amb una línia vermella sobre la fotografia adjunta 

• La part frontal del càmping es troba alterada per l’existència de vials rodats, fet que es veu 
agreujat en el manteniment processos naturals. 

L’objectiu d’aquesta Acció és la recuperació de la continuïtat morfològica al llarg dels 700 m que queden 
fragmentats i interromputs per la construcció d’aquests serveis.  
Es aconsellable la reubicació del càmping més enllà de la ZMT, aplicant el nou deslinde de Costes. Els 
resultats obtinguts serien la continuïtat del sistema dunar a la zona de morfologies semiestabilitzades, 
recuperant en gran mesura l’estat primogènit del sistema un cop realitzada aquesta acció. 
Proposta de reducció de les instal·lacions dels dos càmpings  
Marcat amb línia vermella continua podem observar la continuació natural del sistema dunar, segons la 
fotografia aèria del 1957, i la zona de càmpings proposada per ser eliminada o reubicada, per d’aquesta 
manera recuperar el sistema dunar. 

 
Descripció: 
Es tracta d’una mesura d’eliminació d’infraestructura i reubicació de la mateixa. És una mesura en la que han 
d’intervenir les polítiques d’ordenació del territori, on els agents implicats han de ser la Direcció General de 
Costes i l’Àrea de Política Territorial de la Generalitat, conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Pere 
Pescador. 

 



Catalogació i diagnosi dels sistemes dunars de l’Alt Empordà.  
Diagnosi i propostes per el terme municipal de Sant Pere Pescador 

 

Calendari i prioritat:  
La prioritat d’actuació és alta, i preferiblement s’hauria d’actuar dins els períodes compresos entre 2009-2011. 
Sectors involucrats en la seva execució:  
Ajuntament de Castelló d’Empúries 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 
Direcció General de Costes de l’Estat, Demarcació de Girona. 
Anàlisi del cost: 
Els costos derivats de l’eliminació, enderroc i desconstrucció de les instal·lacions hauria de ser assumit per la 
propietat, ja que envaeix la ZMT, o bé assumit per la Direcció General de Costes de l’Estat. 

 

Actuacions resum d’actuacions al sistema dunar Sant Pere Pescador 
Acció Prioritat Calendari d’execució Costos 
Realitzar una reubicació dels càmping de 
Aquarius i Amfora  

ALTA En 4 anys Molt Alts 
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Proposta de mesures de gestió per la unitat del Cortal de la Vila 

1. Recuperació del sector de dunes semiestabilitzades i reubicació de 

l’estacionament de la platja amb la creació d’una àrea regulada. 

 
MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DELS SISTEMES DUNARS DE L’ALT EMPORDÀ  
 
 
Àmbit: SISTEMA DUNAR DEL CORTAL DE LA VILA (SANT PERE PESCADOR) 

 
Acció: Recuperació del sector de dunes semiestabilitzades i reubicació de l’estacionament de la 
platja amb la creació d’una àrea regulada. 
Justificació i objectiu:  
Es tracta del tram del sistema dunar que presenta un millor grau de conservació, i on l’ajuntament de Sant 
Pere Pescador i el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà hi ha abocat més esforços per la regulació 
d’usos sobre el sistema dunar i la mateixa platja (passeres, acordonaments i estacionaments regulats). 
Aquests esforços han ajudat en gran mesura a l’estabilització, mitjançant l’ús de mesures blanes, de les 
formes dunars davanteres i les formes mòbils de platja. Entre les gestions realitzades troben l’adequació 
d’un estacionament regulat a la zona de dunes estabilitzades, com podem observar a les dues fotografies 
adjuntes. 
L’objectiu d’aquesta Acció és la recuperació íntegra del sistema platja-duna, amb l’eliminació i reubicació de 
l’estacionament de vehicles que actualment ocupa l’antic sistema dunar i el manteniment d’un sol accés de 
platja, vinculat aquest al vial rodat d’accés. Amb aquesta mesura es recupera de forma integra un espai 
dunar format per platja-duna i zona humida, convertint-se d’aquesta manera en un nou espai corredor entre 
la zona litoral i terrestre. 

  
Descripció: 
La tècnica proposada és l’eliminació de l’estacionament regulat actual i la seva reubicació, seguint la 
capacitat de l’actual, a uns 500 m de la platja, ja dins sòl rural i vinculat a l’accés rodat.  
Posteriorment es proposa la descompactació del sòl de l’estacionament, l’eliminació dels materials exògens 
aportats per la compactació i anivellació del ferm i el tancament per a l’accés rodat i peatonal per que l’espai 
sigui recuperat com a sistema dunar. 
Calendari i prioritat:  
La prioritat d’actuació és Mitja i les tasques poden ser iniciades en un període de dos anys. 
Sectors involucrats en la seva execució:  
Direcció General de Costes de l’Estat, Demarcació de Girona  
L’ajuntament de Sant Pere Pescador  
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 

 



Catalogació i diagnosi dels sistemes dunars de l’Alt Empordà.  
Diagnosi i propostes per el terme municipal de Sant Pere Pescador 

 

Anàlisi del cost: 
Els costos derivats de l’eliminació i desmunt de l’estacionament són mitjans, no superiors als 25.000 € 

 

 

 

 

Actuacions resum d’actuacions al sistema dunar del Cortal de la Vila 
Acció Prioritat Calendari d’execució Costos 
Recuperació del sector de dunes 
semiestabilitzades i reubicació de 
l’estacionament de la platja amb la creació d’una 
àrea regulada. 

Mitja En 2 anys 25.000 € 

 

francesc-xavier roig i munar | QU4TRE,  consultors ambientals | www.quatreconsultors.com 
 



Proposta de mesures de gestió per la unitat de Les Dunes 

1. Realitzar una reubicació de les instal·lacions més properes a la zona dunar, 

càmping las Dunas i càmping la Ballena Alegre. 

2. Afavorir, mitjançant l’enderroc, la continuïtat biològica entre la zona litoral i 

terrestres del meandre del Rec del Riu Vell. 

3. Eradicar gestions dures sobre formes dunars (tasques d’anivellació i neteja 

mecànica). 

 



Catalogació i diagnosi dels sistemes dunars de l’Alt Empordà.  
Diagnosi i propostes per el terme municipal de Sant Pere Pescador 

 

 

 
MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DELS SISTEMES DUNARS DE L’ALT EMPORDÀ  
 
 
Àmbit: SISTEMA DUNAR DE LAS DUNES (SANT PERE PESCADOR) 

Acció: Realitzar una reubicació de les instal·lacions més properes a la zona dunar, càmping las 
Dunas i càmping la Ballena Alegre 

Justificació i objectiu:  
Es tracta del tram més sud del sintema dunar i on els processos erosius són més notables, ja que l’estat de 
les morfologies dunars es força degradat degut a la construcció sobre aquestes i en primera línia de dos 
càmpings, Las Dunas i la Ballena Alegre, ubicats a primera línia de costa al llarg de 2.050 m. Aquests 
càmpings han estat desenvolupats sobre la pròpia morfologia dunar, tal i com podem observar a les 
fotografies adjuntes, no respectant la ZMT i afavorint la seva degradació, ja sigui per la pròpia construcció, ja 
sigui per una falta total de regulació del seu ús privat (usuaris i serveis oferts en primera línia de platja). 
L’objectiu d’aquesta Acció és la recuperació íntegra del sistema platja-duna i la recuperació de l’estat 
primogènit amb base a les fotografies del vol americà (1956-57), així com la recuperació d’espais públics fins 
ara amb ús privat.  
A la fotografia àrea podem observar la línia que marca la continuïtat morfològica del sistema dunar i les 
àrees corresponents als càmping que hauries de ser eliminades. 
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Descripció: 
Es tracta d’una mesura d’eliminació d’infraestructura i reubicació de la mateixa. És una mesura en la que han 
d’intervenir les polítiques d’ordenació del territori, on els agents implicats han de ser la Direcció General de 
Costes i l’Àrea de Política Territorial de la Generalitat, conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Pere 
Pescador 
Calendari i prioritat:  
La prioritat d’actuació és alta, i preferiblement s’hauria d’actuar dins els períodes compresos entre 2009-2015 
Sectors involucrats en la seva execució:  
Direcció General de Costes de l’Estat, Demarcació de Girona  
L’ajuntament de Sant Pere Pescador  
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 
Anàlisi del cost: 
Els costos derivats de l’eliminació, enderroc i desconstrucció de les instal·lacions hauria de ser assumit per la 
propietat, ja que envaeix la ZMT, o bé assumit per la Direcció General de Costes de l’Estat. Els costos 
derivats són molt elevats 

 

 



Catalogació i diagnosi dels sistemes dunars de l’Alt Empordà.  
Diagnosi i propostes per el terme municipal de Sant Pere Pescador 

 

 

 
MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DELS SISTEMES DUNARS DE L’ALT EMPORDÀ  
 
 
Àmbit: SISTEMA DUNAR DE LAS DUNES (SANT PERE PESCADOR) 

Acció: Afavorir, mitjançant l’enderroc, la continuïtat biològica entre la zona litoral i terrestres del 
meandre del Rec del Riu Vell  

Justificació i objectiu:  
El meandre del Rec del Riu vell és un dels emplaçaments de l’Alt Empordà amb alt valor ecològic, i suposa 
per naturalesa el corredor ecològic entre la zona litoral, terrestre i fluvial que actualment queda interferit per 
la construcció dels càmpings. Aquest meandre es troba arcialment urbanitzat al seu vessant E, amb el 
contacte amb el mar. 
L’objectiu d’aquesta Acció és la recuperació d’un tram litoral com a corredor ecològic entre la zona litoral i la 
zona terrestre amb la recuperació de l’estat primogènit amb base a les fotografies del vol americà (1956-57). 
A les fotografies adjuntes podem observar com l’espai dunar queda substituït per zones de tipus urbà 
(càmpings) i la seva continuïtat entre mar i terra i zona fluvial queda totalment artificialitzada. 
La fotografia àrea adjunta la superfície resultant de contacte que suposaria l’eliminació d’un dels càmpings, 
amb més de 22,25 Ha recuperades al medi litoral i costaner d’aquesta àrea. 
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Descripció: 
Es tracta d’una mesura d’eliminació toal d’una infrastructura de serveis. És una mesura en la que han 
d’intervenir les polítiques d’ordenació del territori, on els agents implicats han de ser la Direcció General de 
Costes i l’Àrea de Política Territorial de la Generalitat, conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Pere 
Pescador 
Calendari i prioritat:  
La prioritat d’actuació és baixa, i preferiblement s’hauria d’actuar dins els períodes compresos entre 2015 i 2025, 
un cop s’haguin realitzat primerament tasques de reubicació i/o eliminació de les zones de càmping que 
invaeixen la ZMT 
Sectors involucrats en la seva execució:  
Direcció General de Costes de l’Estat, Demarcació de Girona  
L’ajuntament de Sant Pere Pescador  
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 
Anàlisi del cost: 
Els costos derivats de l’eliminació, enderroc i desconstrucció de les instal·lacions hauria és molt elevat. 

 

 



Catalogació i diagnosi dels sistemes dunars de l’Alt Empordà.  
Diagnosi i propostes per el terme municipal de Sant Pere Pescador 

 

 

 
MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DELS SISTEMES DUNARS DE L’ALT EMPORDÀ  
 
 
Àmbit: SISTEMA DUNAR DE LAS DUNES (SANT PERE PESCADOR) 

Acció: Eradicar gestions dures sobre formes dunars (tasques d’anivellació i neteja mecànica) 
Justificació i objectiu:  
El sector de dunes vinculat als càmpings de las Dunas i la Ballena Alegre realitzen de forma particular les 
tasques d’anivellació i neteja de platges mitjançant l’ús de maquinaria pròpia. Aquestes tasques de neteja 
sols poden ser assumides, segons la llei de Costes, per els ajuntaments. Les tasques realitzades de forma 
ordinària han consistit en l’anivellació de les formes dunars típiques de l’alt Empordà, els trens de dunes 
mòbils de platja, els quals queden interromputs al seu pas per els càmpings degut a l’eliminació mecànica 
dels mateixos, afectant formes dunars mòbils, vegetació i formes dunars davanteres. 
L’objectiu d’aquesta Acció és la prohibició d’actuacions privades sobre les superfícies de platja que afecten 
de forma regressiva l’estabilitat del sistema. Observem a les tres fotografies adjuntes els resultats 
d’anivellació de les superfícies de platja, on al contacte amb les zones de càmpings desapareixen les formes 
dunars mòbils. 
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Descripció: 
Es tracta d’una mesura de control, seguiment i regulació per part de l’ajuntament de Sant Pere Pescador i la 
Direcció General de Costes 

Calendari i prioritat:  
La prioritat d’eliminació d’aquestes activitats és alta 
Sectors involucrats en la seva execució:  
Direcció General de Costes de l’Estat, Demarcació de Girona  
L’ajuntament de Sant Pere Pescador  
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 
Anàlisi del cost: 
Els costos derivats de l’eliminació d’aquestes activitats són nuls 

 

 

Actuacions resum d’actuacions al sistema dunar de las Dunas 
Acció Prioritat Calendari d’execució Costos 
Realitzar una reubicació de les instal·lacions més 
properes a la zona dunar, càmping las Dunas i 
càmping la Ballena Alegre 

Mitja Entre els períodes 2009-2015 Molt Elevats 

Afavorir, mitjançant l’enderroc, la continuïtat 
biològica entre la zona litoral i terrestres del 
meandre del Rec del Riu Vell 

Mitja A llarg termini Molt Elevats 

Eradicar gestions dures sobre formes dunars 
(tasques d’anivellació i neteja mecànica 

Alta Període 2009 Nuls 
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El terme municipal de l’Escala compta amb un sistema dunar forestat i actualment 

parcialment actiu entre la sortida del Rec del Riu Vell i el promontori on s’ubica el nucli urbà 

de l’Escala, representant el tram final del desenvolupament i d’acumulació de formes dunars 

de l’arc de Roses. En el present document es detallen, mitjançant fitxes prepositives de 

cadascuna de les accions a desenvolupar pel conjunt del sistema dunar, algunes de les 

Accions són detallades de forma conjunta degut a les tipologies de gestions realitzades 

actualment per l’ajuntament i la tipologia de platja o sistema dunar analitzat.  

La finalitat d’aquestes Accions és el de manteniment i recuperació de les formes 

dunars existents. Aquestes Accions tenen el seu origen en les conclusions del treball de  

Catalogació i diagnosi dels sistemes dunars de l’Alt Empordà (Girona), terme municipal 

de l’Escala, on es delimitaren de forma diferencial dues unitat; 

1. Un primer sector correspon al sistema dunar de Sant Martí d’Empúries, i  

2. Un segon sector correspon al sistema platja-duna del Rec del Molí. 

 

Accions prepositives pel conjunt del sistema platja-duna del terme municipal 
de l’Escala: 

1. Retranqueix de les zones de passeig marítim i vials interns dins sistemes 

dunars semiestabilitzats. 

2. Recuperar formes dunars davanteres a sectors regressius. 

3. Reordenar els accessos als sectors platja. 
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MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DELS SISTEMES DUNARS DE L’ALT EMPORDÀ  
 
 
Àmbit: SISTEMES DUNARS L’ESCALA (L’ESCALA) 

 
Acció: Retranqueix de les zones de passeig marítim i vials interns dins sistemes dunars 
semiestabilitzats  
Justificació i objectiu:  
Actualment les platges de Sant Martí d’Empúries i el Rec del Molí es troben unides per un passeig marítim 
que uneix el nucli de l’Escala fins el nucli de Sant Martí. Aquest passeig en alguns indrets presenta duplicitat 
i paral·lelismes al llarg de la línia de costa, tal i com podem observar a la Figura 1, on trobem l’existència 
d’un vial que circula paral·lel a la costa i per la zona interna del sistema dunar estabilitzat, i un passeig 
marítim que transcorre sobre morfologies dunars parcialment mòbils (Figura 1) i pels tal·lusos dunars de les 
formes dunars davanteres al seu contacte amb la platja emergida, que en alguns casos es veu agreujat per 
l’existència de plataformes adossades a la mateixa base dunar (Figura 2). En aquest darrer cas l’existència 
d’aquest vial sobre les dunes afavoreix l’erosió del sistema davanter i semiestabilitzat donant lloc a la 
fragmentació de la forma mòbil per compactació i a l’avanç de les cretes dunars davanteres per la falta de 
vegetació (Figures 3 i 4).  
L’Estat que presenten aquestes formes dunars al contacte amb la platja es de caràcter regressiu i es fan 
necessàries actuacions de tipus toves per retenir l’arena que avança degut a l’erosió creada pel vial, i a la 
retirada d’important volums d’arena que ha envaït la infraestructura. Amb el pas dels anys aquest sistema 
s’ha vist debilitat en els seus fronts per mor de la rigidització parcial de sectors davanters que han donat a 
l’erosió focalitzada al llarg del sistema  platja-duna. 
L’objectiu d’aquesta Acció és el manteniment del vial existent sobre la zona de reraduna semiestabilitzada, i 
l’eliminació d’un dels vials, el més proper a la costa i que circula sobre les formes dunars, ja que crea: 

1. Per una banda duplicitat de serveis de transit entre nuclis urbans, i  
2. Per altre afavoreix l’erosió i desestabilització del sistema mòbil i semiestabilitzat 

  
Figura 1, duplicitat de passeig al llarg de la línia de costa Figura 2, erosió del talús dunar pel passeig  
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Figura 3, invasió dunar davantera sobre l’estructura rígida. Figura 4, fragmentació i compactació de la forma mòbil. 
Descripció: 
Es tracta d’una mesura que proposa el desmunt de la infraestructura i la posterior recuperació de les zones 
afectades en els darrers anys per la passera, les quals, i degut a la seva ubicació i natura, seran 
recuperades de forma natural sense intervenció en molts dels trams desmuntats. 
Calendari i prioritat:  
La prioritat d’actuació és mitja i les tasques poden ser iniciades als llarg dels anys 2010-2012. 
Sectors involucrats en la seva execució:  
Ajuntament de l’Escala, Direcció General de Costes de l’Estat, Demarcació de Girona, i serveis Forestal de la 
Generalitat de Catalunya. 
Anàlisi del cost: 
Els costos derivats dels desmunt poden són elevats i poden superar els 120.000 € 
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MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DELS SISTEMES DUNARS DE L’ALT EMPORDÀ  
 
 
Àmbit: SISTEMES DUNARS L’ESCALA (L’ESCALA) 

 
Acció: Recuperar formes dunars davanteres a sectors regressius  

Justificació i objectiu:  
Els sistemes dunars de Sant Martí d’Empúries i el Rec del Molí presenten en alguns trams davanters de les 
formes dunars processos erosius incipients, com és el cas de la Figura 1, i d’altres de consolidats, com és el 
cas de la Figura 2. Alguns d’aquests es troben afavorits per l’existència d’obertures d’accés rodat, altres per 
l’existència de vials paral·lels a la costa o bé per causes naturals i/o antròpiques. Tot i que l’ajuntament de 
l’Escala aplica mesures de retenció sobre la pròpia platja, centrada en la zona de Sant Martí, aquestes 
mesures han de ser extrapolables al conjunt dels sistemes de l’Escala a fi i efecte d’evitar l’erosió detectada 
al Catàleg. 
L’objectiu d’aquesta Acció és la recuperació del sistema en conjunt, incidint en l’estabilització del sistema 
davanter, per d’aquesta manera estabilitzar processos erosius que hagin sofert desenvolupament cap a 
zones internes del sistema. 

  
Figura 1, procés erosiu de base sobre les formes dunars 
davanteres 

Figura 2, avanç erosiu sobre formes dunars davanteres 
estables  

Descripció: 
Es tracta d’aplicar tècniques blanes de gestió mitjançant l’ús de barreres d’interferència eòlica i l’ampliació de 
mesures d’acordonament de dunes al llarg de les dues unitats dunars del terme municipal 
Calendari i prioritat:  
La prioritat d’actuació és alta i les tasques poden ser iniciades als llarg del l’any 2009 (finals de temporada). 
Sectors involucrats en la seva execució:  
Ajuntament de l’Escala, Direcció General de Costes de l’Estat, Demarcació de Girona, i serveis Forestal de la 
Generalitat de Catalunya. 
Anàlisi del cost: 
Els costos derivats de l’aplicació de les tècniques blanes és mig i pot oscil·lar entre els 25.000 i 30.000 €, ja 
que es tracta d’actuacions concretes als indrets erosionats. 
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MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DELS SISTEMES DUNARS DE L’ALT EMPORDÀ  
 
 
Àmbit: SISTEMES DUNARS L’ESCALA (L’ESCALA) 

 
Acció: Reordenar els accessos als sectors platja  

Justificació i objectiu:  
Els accessos a la platja de Sant Martí i el Rec del Molí molts cop es troben sobredimensionats i afavoreixen 
l’erosió del sistema, ja sigui per la freqüentació, per la fuita sedimentaria que es canalitza pels accessos, o 
bé per estar encaixats sobre morfologies dunars i en contacte amb les zones urbanes (passeig marítim) que 
afavoreixen l’acceleració erosiva del sediment, com és el cas de les Figures adjuntes, on s’aprecia una fuita 
de sediment i fragmentació de forma. A més aquests canals afavoreixen la debilitació de les formes dunars 
forestades mitjançant reppoblacions. 
L’objectiu d’aquesta Acció es la millora dels accessos a cadascuna de les dues platges, millorant i 
dimensionat l’accés dels passos existents, a fi i efecte d’evitar els fenòmens erosius que afavoreixen aquests 
“canals” artificials. 

  
Descripció: 
Millora dels accessos a platja des de la zona urbana mitjançant la canalització d’usuaris evitant la 
fragmentació de morfologies dunars i la sobredimensió dels passos. Es proposa l'adequació de passeres de 
fusta existents i es proposen 3 passeres noves per al sistema dunar de Sant Martí d'Empúries i Rec del Molí 
de 5 m de longitud cada una.  
Calendari i prioritat:  
La prioritat d’actuació és mitjana i les tasques poden ser iniciades de forma progressiva al llarg de les properes 
temporades, 2009-2012. 
Sectors involucrats en la seva execució:  
Ajuntament de l’Escala, Direcció General de Costes de l’Estat, Demarcació de Girona, i serveis Forestal de la 
Generalitat de Catalunya. 
Anàlisi del cost: 
Els costos derivats d’aquesta acció són alts, i superen els 60.000 €. 
 

Actuacions resum d’actuacions homogènies als sistemes dunars de l’Escala 
Acció Prioritat Calendari d’execució Costos 
Reubicació de les zones de passeig marítim i 
vials interns dins sistemes dunars 
semiestabilitzats 

MIG En 4 anys 120.000 € 

Recuperar formes dunars davanteres a sectors 
regressius 

ALTA 2009 30.000 € 

Reordenar els accessos als sectors platja MIG 2009-2012 60.000 € 
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Proposta de mesures de gestió per la unitat de Sant Martí 

1. Retirar els exemplars morts d’arbres per evitar plagues forestals sobre sectors 

dunars estabilitzats. 

2. Modificar els sistemes de retenció sedimentària. 

 
MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DELS SISTEMES DUNARS DE L’ALT EMPORDÀ  
 
 
Àmbit: SISTEMA DUNAR DE SANT MARTÍ (L’ESCALA) 

 
Acció: Retirar els exemplars morts d’arbres per evitar plagues forestals sobre sectors dunars 
estabilitzats  
Justificació i objectiu:  
Els sistemes dunar estabilitzat de Sant Martí d’Empúries fou forestat a principis del s XIX a fi i efecte 
d’estabilitzar els volums d’arenes que avançaven direcció S i provinents del Golf de Roses. La forestació 
realitzada amb especies herbàcies i llenyoses de tipus arbori afavoriren la retenció i fixació dels terrenys 
mòbils. A dia d’avui alguns indrets d’aquests espais presenten gran nombre d’individus arboris morts i fins i 
tot caiguts (Figura 1 i 2), donant lloc a una minva de la retenció del terreny, una font de combustible per foc i 
una possible font de plagues forestals, a més d’oferir una imatge de deixadesa i abandonament de la zona 
forestal esposada a la vista de nombrosos usuaris de platges. 
L’objectiu d’aquesta Acció és la retirada d’exemplars morts i caiguts a fi i efecte d’evitar reactivació dels 
terrenys fixats, plagues forestals, fons de combustió i una millora de la imatge de la zona de bosc pública. 

  
Figura 1, exemplars de pi morts i caiguts Figura 2, troncs de pins caiguts i serrats  

Descripció: 
Es tracta de la retirada de tots aquells exemplars no funcionals o morts que trobem a la zona de forest públi 
de les morfologies dunars del sistema. 
Calendari i prioritat:  
La prioritat d’actuació és alta i les tasques poden ser iniciades als llarg del l’any 2009. 
Sectors involucrats en la seva execució:  
Ajuntament de l’Escala, Direcció General de Costes de l’Estat, Demarcació de Girona, i serveis Forestal de la 
Generalitat de Catalunya. 
Anàlisi del cost: 
Els costos derivats de la retirada son mitjans i poden oscil·lar entre els 20.000 i 25.000 €. 
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MESURES PER A LA RECUPERACIÓ DELS SISTEMES DUNARS DE L’ALT EMPORDÀ  
 
 
Àmbit: SISTEMA DUNAR DE SANT MARTÍ (L’ESCALA) 

 
Acció: Modificar els sistemes de retenció sedimentària  

Justificació i objectiu:  
Els sistemes de retenció sedimentària utilitzats a la platja de Sant Martí d’Empúries en períodes hivernals 
presenta tècnicament algunes mancances que s’aconsella ratificar, tot i que la tècnica utilitzada és força útil i 
focalitzada a aquells espais oberts degut a l’existència de vials i plataforms artificials, on les formes han 
desaparegut i els mecanismes de retenció s’utilitzen per evitar la fita cap a les zones més de caire urbà. 
L’objectiu d’aquesta Acció es la millora dels resultats obtinguts mitjançant el canvi de metodologia, proposant 
l’ús de tècniques amb menor porositat, entorn els 45-50% i alçades variables entorn als 1,5 m. Així mateix 
l’orientació de les trampes s’ha de millorar i la distància entre elles també, a fi i efecte d’evitar zones de flux 
eòlic capaç de redistribuir el material sedimentari acumulat a les zones de sombra. 
Figura 1, tècniques de retenció sedimentària utilitzada a les 
superfícies altres de la platja de Sant Martí. S’aprecien uns 
elevats percentatges de porositat i una distància entre 
trampes massa gran, fet que dona lloc a la distorsió i fuita de 
part del material retingut a la sombra de cadascuna de les 
trampes 

Descripció: 
Es tracta de realitzar un anàlisi detallat del tipus de trampes a ubicar al llarg de la platja i sistemes dunars, 
per d’aquesta manera millorar els resultats actuals. 
Calendari i prioritat:  
La prioritat d’actuació és mitjana i les tasques poden ser iniciades als llarg del període hivernal 2009. 
Sectors involucrats en la seva execució:  
Ajuntament de l’Escala, Direcció General de Costes de l’Estat, Demarcació de Girona 
Anàlisi del cost: 
Els costos derivats d’aquesta acció són baixos, entorn els 15.000 € amb una durada estimada dels materials 
de 4 anys. 
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Exemples d’aplicació 
Es mostren els resultats obtinguts amb trampes 
d’alçada variable a una platja de tipologia urbana com 
Punta Prima (Menorca, Illes Balears), amb porositat 
del 50%. 

 
 

 

Actuacions resum d’actuacions homogènies al sistem dunar de Sant Martí 
Acció Prioritat Calendari d’execució Costos 
Retirar els exemplars morts d’arbres per evitar 
plagues forestals sobre sectors dunars 
estabilitzats  

MIG En 4 anys 25.000 € 

Modificar els sistemes de retenció sedimentària MIG 2009 15.000 € 
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