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0 .  I N T R O D U C C I Ó  
 

 

0.1. ANTECEDENTS 

 

L’any 1972, en el marc de la Conferència d’Estocolm, es reconegué per primera 

vegada que s’estava posant en perill la integritat dels ecosistemes que sustenten la 

vida, degut a una sobreexplotació creixent dels recursos naturals.  

 

No va ser fins el 1987 que aquesta preocupació es va traduir en una proposta: 

l’Informe Bruntland. En aquest informe es defineix, per primera vegada, el 

concepte de Desenvolupament Sostenible com aquell que cobreix les necessitats del 

present sense comprometre la capacitat de satisfer les necessitats de les 

generacions futures.  

 

El juny de 1992 tingué lloc a Rio de Janeiro la Cimera de la Terra, on es va aprovar 

un document estratègic que es coneix amb el nom d’Agenda 21. L’Agenda 21 és 

un document extens estructurat en 40 capítols i redactat en forma de pla d’acció 

que recopila una sèrie d’actuacions encarades a aconseguir un desenvolupament 

sostenible socialment, econòmicament i ambientalment.  

 

En el marc de la primera Conferència Europea sobre Ciutats i Viles Sostenibles, que 

tingué lloc a Aalborg (Dinamarca) el 1994, es parlà de l’aplicació a nivell local de 

l’Agenda 21. Els municipis participants a la conferència signaren un document, la 

Carta d’Aalborg, en la que es comprometeren a seguir el mandat de l’Agenda 21, 

adoptant estratègies locals per a fer de la sostenibilitat un dels eixos fonamentals 

de la seva actuació. El municipi de Castelló d’Empúries s’adherí a la Carta d’Aalborg 

el 23 d’octubre de 1997.  

 

El 1996 es dugué a terme, a Lisboa, la II Conferència europea de ciutats i viles 

sostenibles i l’any 2000 es portà a terme la tercera a Hannover, on es reuniren més 

de 200 líders municipals i redactaren la Declaració de Hannover com a necessitat 

d’implementar un pla de sostenibilitat a partir d’objectius concrets per a la millora 

ambiental, social i econòmica dels pobles i ciutats.    

 

7



DIAGNOSI ESTRATÈGICA. Agenda 21 Castelló d’Empúries  

 

     SPORA Serveis Ambientals                                 

L’any 2002 se celebrà la Cimera de la Terra per al Desenvolupament Sostenible 

Rio+10 a Johannesburg i l’any 2004 es portà a terme la IV Conferència europea de 

Ciutats i pobles sostenibles: Aalborg+10, a Aalborg. Finalment, l’any 2007 se 

celebrà la V conferència europea sobre ciutats i pobles sostenibles (Sevilla).  En 

aquests fòrums s’han reformulat els instruments conceptuals d’avaluació i contrast, 

en funció de les experiències conegudes.  

 

0.2. EL COMPROMÍS DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES PER A DUR A TERME 

L’AGENDA 21 

 

Al juny de l’any 1998, des de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona, es 

creà el Programa de suport a la redacció de Plans d’Acció Local per a la 

Sostenibilitat (PALS). Aquest programa té la finalitat de difondre i promoure els 

principis de sostenibilitat, subscrits a la Carta d’Aalborg i a la Campanya de Ciutats 

Europees Sostenibles, entre els municipis de les comarques gironines. L’objectiu 

final de la Diputació de Girona és ajudar a posar en marxa els processos d’Agenda 

21 Local mitjançant el suport a la redacció dels Plans d’Acció Local per a la 

Sostenibilitat.  

 

En aquest sentit l’Ajuntament de Castelló d’Empúries s’adhereix a la Carta 

d’Aalborg prenent el compromís d’implantar l’Agenda 21. Amb aquesta finalitat el 

consistori sol·licita poder concórrer al programa de suport de la Diputació de Girona 

per a la redacció del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS).   

 

0.3. OBJECTIUS 

 

Els objectius bàsics del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Castelló 

d’Empúries són: 

 

 Oferir un coneixement ambiental, econòmic i social del territori de 

Castelló d’Empúries de manera que els consistori pugui programar la seva 

política municipal, seguint els criteris de desenvolupament sostenible. 

 

 Convertir el PALS en l’eina clau i punt de partida per tal que Castelló 

d’Empúries pugui desenvolupar la seva Agenda 21 Local.  
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 Potenciar i orientar el desenvolupament local cap a un horitzó d’un major 

aprofitament sostenible dels recursos amb el mínim impacte sobre el 

medi.  

 Fomentar la participació dels agents locals, grups d’opinió, col·lectius i el 

conjunt d’habitants de Castelló d’Empúries en aquest procés.  

 

 Establir estratègies ambientals integrades per sobre d’un enfocament 

sectorial.  

 

 Establir una sèrie d’actuacions amb prioritats definides, per impulsar el 

desenvolupament econòmic, social i ambiental del municipi.  

 

0.4. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT  

 

El Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) és un pla d’acció que recopila una 

sèrie d’actuacions encarades a aconseguir un desenvolupament sostenible. La 

sostenibilitat, entesa com a necessitat de cobrir les necessitats del present sense 

comprometre la capacitat de satisfer les necessitats futures, gira entorn de tres 

pilars essencials: 

 

 El territori: marc geogràfic on es desenvolupen les activitats de la 

població, del qual cal preservar els valors paisatgístics, entesos no només 

com a valors culturals, sinó com a valors de la biodiversitat i de les 

relacions establertes entre els ecosistemes al llarg de la civilització.  

 

 La població: habitants del territori que interactuen amb el mateix, amb 

totes les seves conseqüències, i a qui cal assegurar amb les condicions 

actuals unes condicions de vida suficients per a garantir la seva 

permanència en el territori.  

 

 Les activitats econòmiques: principals activitats modificadores, tant 

del territori com de la població que hi viu, ja sigui en termes de nombre –

atraccions i migracions degut a les oportunitats de treball- o de qualitat- 

activitats agràries, industrials o de serveis, que confereixen una qualitat 

de vida i unes necessitats determinades a la població resident-.  
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Només, doncs, integrant criteris d’equitat social, viabilitat econòmica i integritat 

ambiental es pot considerar el desenvolupament d’una forma sostenible.  

 

0.5. FASES DE TREBALL  

 

El procés d’elaboració del PALS s’estructura en quatre fases que mantenen una 

clara relació entre ells:  

 

 Diagnosi: la diagnosi ve a ser una radiografia de la situació actual dels 

municipis, tant a nivell ambiental com econòmic i social. Se’n 

caracteritzen punts forts (oportunitats del municipi que es poden 

potenciar) i punts febles (debilitats del municipi que cal corregir).  

Aquesta fase consta de dos documents: 

 

a. Memòria descriptiva: es recopila la informació de la situació 

actual dels diferents vectors ambiental, econòmic i social del 

municipi. 

 

b. Diagnosi estratègica: a partir de la memòria descriptiva es 

realitza una anàlisi de diagnosi de la situació actual, mitjançant 

punts forts (fortaleses i oportunitats del municipi) i punts febles 

(amenaces i debilitats del municipi). 

 

 Estratègia: partint de la fase de diagnosi, i amb participació ciutadana, 

es proposen unes actuacions per millorar la situació actual del municipi, 

sempre amb criteris de sostenibilitat. 

 

S’elabora el document Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat on es 

defineixen uns programes d’actuació que s’han de desenvolupar en un 

futur per aconseguir un desenvolupament sostenible del municipi i 

millorar la qualitat de vida de la població. 

 

 Desenvolupament: es tracta de desenvolupar l’estratègia de l’Agenda 

21 mitjançant l’execució de les accions que inclou el Pla d’Acció Local per 

a la Sostenibilitat. 
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Paral·lelament, s’elabora un Pla de Seguiment amb uns indicadors que 

han de permetre contrastar l’aplicació de les actuacions de l’Agenda 21 

amb l’evolució del municipi.  

 

 Participació: la participació ciutadana és essencial en el procés de 

l’Agenda 21 per tal que els ciutadans participin i opinin sobre el futur del 

municipi i s’hi sentin representats.  S’elabora un Pla de participació i de 

comunicació on es detallen els mecanismes de participació ciutadana 

utilitzats així com els de comunicació. La participació ciutadana és present 

en tot el procés de l’Agenda 21. 

 

0.6. DIAGNOSI ESTRATÈGICA DEL PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA 

SOSTENIBILITAT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES. 

 

El present document, la diagnosi estratègica del Pla d’Acció Local per la 

Sostenibilitat de Castelló d’Empúries, té per finalitat valorar els resultats obtinguts 

en el primer document de Memòria descriptiva i serveix de referent per a la 

posterior elaboració del Pla d’Acció Local.  

 

La diagnosi estratègica facilita una interpretació territorial del municipi de Castelló 

d’Empúries en termes de sostenibilitat sobre els vectors ambiental, econòmic i 

social. El document s’estructura en 18 capítols temàtics: entorn físic, territori, 

biodiversitat i paisatge, riscos ambientals, mobilitat, balanç de l’aigua, contaminació 

atmosfèrica, soroll, residus, energia, activitat econòmica, població, habitatge, 

telecomunicacions i connectivitat tecnològica, educació, salut i protecció social, 

associacionisme i cultura, seguretat ciutadana i organització i gestió municipals.   

 

Cadascun d’aquests capítols s’estructura a partir dels següents apartats:  

 

 Anàlisi. Diagnosi del capítol a partir de la Memòria descriptiva. 

 

 Punts forts. Fortaleses i oportunitats que es poden potenciar i valoritzar 

del municipi. 

 

 Punts febles. Amenaces i debilitats que cal corregir o mitigar els efectes 

i conseqüències que produeixen. 
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El conjunt de la Diagnosi estratègica (tant l’anàlisi, com els punts forts i els punts 

febles) s’ha de considerar en la proposta d’actuacions que contingui el Pla d’Acció 

Local. 
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1 .  E N T O R N  F Í S I C  
 

 

1 . 1 .  A N À L I S I  

 

 Clima favorable 

 

Castelló d’Empúries gaudeix d’un clima temperat, típicament mediterrani. L’estació 

més plujosa és la tardor i la temperatura mitjana anual oscil·la entre els 14,5ºC i 

16ºC.  

 

Des de l’any 2000, el municipi disposa d’una estació meteorològica que recull dades 

periòdicament.   

 

 Entorn físic favorable a la urbanització  

 

Castelló d’Empúries s’estén sobre la plana de l’Empordà, sobre materials que han 

condicionat la seva distribució al llarg del Quaternari, i continua avui dia, fruit de la 

interacció entre els aports fluvials i la dinàmica marina, en uns ambients que 

conformen una plana deltaica. 

 

La morfologia planera del municipi ha afavorit la seva transformació, inicialment 

com a zones de conreu i posteriorment com a espai urbanitzat.  

 

 Predomini de litologies sedimentàries 

 

Litològicament, Castelló d’Empúries està format per graves, sorres llims i argiles. 

Històricament, per a l’aprofitament de recursos minerals, s’havien explotat les 

àrees pròximes als principals rius de la plana empordanesa. Actualment, dins  el 

terme municipal de Castelló d’Empúries no existeix cap activitat extractiva activa ni 

abandonada degut a la ràpida regeneració dels ambients fluvials.  

 

 Presència d’espais d’interès geològic 

 

Dins el terme municipal de Castelló d’Empúries hi ha dues delimitacions d’espai 

d’interès geològic que queden recollides a l'Inventari d'Espais d'Interès Geològic de 
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Catalunya (IEIGC) i que cal preservar com a patrimoni geològic: Estany de Vilaüt i 

Les Llaunes.  

 

 Presència de sòls d’alt valor agrícola 

 

Segons el Pla Director Territorial de l’Empordà en el municipi de Castelló d’Empúries 

destaca una zona d’alt valor agrícola al sud del nucli urbà, entre el riu Muga i el 

terme municipal de Fortià.  

 

Els sòls d’alt valor agrícola són aquells espais agrícoles inscrits com a 

Denominacions d’Origen, indicacions geogràfiques protegides (IGP) i produccions 

ecològiques (criteri 3), entenent que són cultius de qualitat i diferenciats, que cal 

potenciar per tal de mantenir un nivell òptim de les rendes agràries. 

 

 Presència de recs i canals 

 

En el municipi destaca la presència de gran quantitat de canals i recs degut a la 

intensa transformació antròpica de les zones humides. Aquestes infraestructures 

hidràuliques tenen diverses funcions: drenatge dels terrenys inundats 

periòdicament, regulació dels nivells de les aigües de certs conreus (arrossars i 

prats inundables), transport de les aigües per reg, etc. La presència de recs i canals 

han fet variar les conques hidrogràfiques naturals i, en determinats punts, fins i tot 

la desembocadura dels cursos fluvials. 

 

 Elevat consum d’aigua per a reg agrícola 

 

L’Agència Catalana de l’Aigua ha elaborat un document, conegut com a document 

IMPRESS, que integra la caracterització i la definició de les masses d’aigua (unitat 

de gestió sobre la qual recaurà el Programa de mesures per tal d’assolir els 

objectius de la Directiva marc de l’aigua). Aquest document incideix en l’elevada 

demanda d’aigua per a reg de la conca del Riu Muga en comparació amb la resta de 

conques catalanes. Al municipi de Castelló d’Empúries es calcula que és al voltant 

dels 2.500.001 -15.000.000 m3. 
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 Zones potencialment inundables 

 

L’Agència Catalana de l’Aigua delimita les zones potencialment inundables segons 

criteris geomorfològics al riu Muga. Segons aquesta delimitació, tot el terme 

municipal de Castelló d’Empúries queda inclòs dins la zona potencialment 

inundable, tret del nucli urbà. Dins el terme es localitzen dues zones de perill: risc 

baix al pont vell sobre la Muga ja que té una secció de desguàs insuficient per 

avingudes d’alt període de retorn i risc alt de sifonament i trencament de les motes 

de protecció de la Muga al seu pas pel costat d’Empuriabrava la qual cosa pot 

suposar el desbordament del riu envaint la urbanització.  

 

 Aqüífers sobreexplotats i protegits 

 

Castelló d’Empúries es localitza principalment dins la massa d’aigua fluviodeltaica 

del riu Fluvià i el riu Muga la qual està formada per dos aqüífers: l’aqüífer profund 

de la plana al·luvial del Fluvià i la Muga i l’aqüífer superficial de la plana al·luvial del 

Fluvià i la Muga. Ambdós aqüífers es troben inclosos en el Decret 328/88, d’octubre 

pel qual s’estableixen normes de protecció addicionals per determinats aqüífers de 

Catalunya, en aquest cas, els aqüífers del delta dels rius Fluvià i la Muga. 

 

Aquests aqüífers presenten problemàtiques com: contaminació associada a 

pràctiques agrícoles, alteracions morfològiques als marges fluvials, contaminació 

per insuficiències en el tractament de les aigües residuals urbanes, abocaments a la 

llera, etc.  

 

Les masses d’aigua subterrànies, presenten contaminació per nitrats i per metalls. 

Localment es detecten amoni i plaguicides en concentracions notables. 

 

1.2. PUNTS FORTS  

 

PUNTS FORTS – ENTORN FÍSIC 
 

 Les bones condicions climàtiques afavoreixen la qualitat de vida dels 
castellonins. 

 
 

 Presència d’aqüífers protegits en el municipi: l’aqüífer profund i l’aqüífer 
superficial de la plana al·luvial del Fluvià i la Muga 
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PUNTS FORTS – ENTORN FÍSIC 
 
 

 Existència d’una zona d’alt valor agrícola al sud del nucli urbà, entre la Muga 
i el terme municipal de Fortià 

 
 

 L’Estany de Vilaüt i les Llaunes són dos espais considerats d’interès geològic.  
 
 

 Actualment, no existeix cap activitat extractiva activa ni abandonada degut a 
la ràpida regeneració dels ambients fluvials. 

 
 

1.3. PUNTS FEBLES  

 

PUNTS FEBLES – ENTORN FÍSIC 
 

 La morfologia planera del territori ha afavorit la transformació d’aquest 
mitjançant la urbanització.  

 
 

 S’han antropitzat les zones humides a través de canals i recs del municipi els 
quals també incideixen en les conques hidrogràfiques i en la desembocadura 
dels cursos fluvials.  

 
 

 Elevada demanda d’aigua per a reg agrícola.  
 
 

 El municipi està considerat com a zona potencialment inundable, excepte el 
nucli urbà.  

 
 

 Presència de dues zones de perill d’inundació: el pont vell i les motes de 
protecció de la Muga al seu pas per Empuriabrava.  

 
 

 La conca de la Muga presenta contaminació de l’aigua i alteracions 
morfològiques als marges fluvials  

 
 

 Les masses d’aigua subterrànies presenten contaminació per nitrats i per 
metalls.  

 
 

 Detecció de concentracions notables d’amoni i plaguicides a les masses 
d’aigua subterrànies.  
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2 .  T E R R I T O R I   
 

 

2 . 1 .  A N À L I S I  

 

 Municipi costaner poblat. 

 

Castelló d’Empúries, amb 42,3 km2, és un municipi costaner que acull una població 

de 11.653 habitants (any 2008).  La seva densitat de població, 275,5 hab/km2,  és 

més elevada que la mitjana de la comarca i de Catalunya.  El fet de ser un municipi 

costaner dóna cert poder d’atracció de població.  

 

El Pla Director Territorial de l’Empordà estableix per a Castelló d’Empúries una 

estratègia del nucli de creixement moderat. D’acord amb la normativa del Pla, 

representa la possibilitat de plantejar creixements que augmentin fins a un 30% la 

trama urbana actual.  

 

 Territori predominantment agrícola. 

 

Més de la meitat del territori de Castelló d’Empúries està ocupat per conreus 

herbacis de regadiu (dades any 2002). Aquests han augmentat al llarg dels anys.  

 

En segon terme, el territori es troba ocupat per zones humides amb vegetació 

(13,37%), urbanitzacions (10,83%) i conreus herbacis de secà (6,87%). La resta 

d’usos tenen un pes menys significant.  

 

El Pla Director Territorial de l’Empordà, dins el sistema d’espais oberts, delimita una 

superfície molt rellevant del municipi com a sòl de protecció especial on, a més dels 

espais inclosos al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, incorpora una àrea 

d’alt valor agrícola i connectora a la Mugueta, així com dues peces discontínues de 

sòl d’alt valor agrícola a l’oest del nucli històric de Castelló d’Empúries. D’altra 

banda, es defineixen dues àrees de sòl de protecció preventiva al nord-oest de les 

trames urbanes actuals.  

 

 Municipi ben comunicat 
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El Pla Director Territorial l’Empordà recull, dins el sistema d’infraestructures de 

mobilitat, el desdoblament de l’eix Figueres-Roses (C-260) amb característiques  de 

carretera comarcal (ja executat), així com la creació d’un eix secundari entre 

Vilamacolum  (C-31) i Peralada (N-260) que travessa el municipi de Castelló 

d’Empúries per l’extrem nord-oest del terme municipal.  

 

Per altra banda, dins el municipi se situa l’aeròdrom d’Empuriabrava. En l’actualitat 

s’ha redactat un Pla Director el qual es troba en fase de tramitació.  

 

 Existència de dues realitats urbanes molt diferenciades.  

 

La matriu urbana del municipi de Castelló d’Empúries està fortament condicionada 

per l’existència de dues realitats urbanes: el nucli antic de Castelló d’Empúries i la 

marina d’Empuriabrava. Estructuralment i funcionalment són molt diferenciades.  

 

El nucli antic de Castelló d’Empúries representa l’1,97% de la superfície municipal i 

la marina d’Empuriabrava ocupa un 12,22%.  

 

Altres desenvolupaments residencials i industrials entorn el nucli ocupen una 

superfície de 83 hectàrees que també ocupen un 1,97%. La superfície ocupada per 

activitats de càmping és de 61,70 hectàrees (1,48% del terme).  

 

Segons l’avanç del POUM, les perspectives de futur del municipi es basen en 

concretar el desenvolupament d’aquest sistema urbà amb el més grau possible de 

compacitat, amb una adequada articulació dels dos nuclis mitjançant la disposició 

d’una nova polaritat que aproximi les dues realitats diverses. Aquesta nova polaritat 

disposarà de reserves de sòls per a sistemes d’espais lliures i equipaments. 

D’aquesta manera es prioritza un model de ciutat mitjana relativament compacta, 

on els llocs són propers i disposen de referències, optimitzant la gestió de tota 

mena de serveis urbanístics, equipaments i dotacions. Es propicia un model de 

mobilitat sostenible que aposta pels desplaçaments a peu i en bicicleta.  

 

 Un nou planejament urbanístic en fase d’aprovació. 
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El municipi, en l’actualitat, es troba en fase d’aprovació d’un nou planejament. El 

vigent Pla General d’Ordenació Municipal data del 23 de gener de 1984 i l’any 1987 

s’aprovà la seva versió refosa.  

 

La revisió del planejament s’inicià l’agost de 2004, arribant fins al text per a 

l’aprovació provisional el maig de 2007. Aquest text no fou tramitat a decisió del 

nou equip de govern municipal. Durant l’octubre de 2008 s’inicià novament la 

revisió del planejament general, amb la presentació de l’Avanç de Planejament de 

la segona aprovació inicial.  

 

L'objectiu del nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Castelló 

d'Empúries és proporcionar els instruments urbanístics més adients per assolir un 

desenvolupament sostenible del municipi i potenciar els importantíssims actius 

municipals. 

 

 Problemàtica en els canals d’Empuriabrava 

La urbanització marina d’Empuriabrava consisteix en un laberint de canals 

navegables, que tenen accés a xalets i edificis d’apartaments. Aquests estan 

tutelats per la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes, qui està redactant 

l’estudi i projectes necessaris per a la legalització de la marina per al seu ús nàutic-

esportiu. 

La marina té problemes de renovació d’aigües en determinats punts i d’acumulació 

de sediment a la bocana, que es van resolent amb dragatges de manteniment 

periòdics. La marina també presenta problemes de manca d’espai en terra per a 

grues i manipulacions d’embarcacions. El Pla recomana estudiar l’aprofitament 

nàutic de les dàrsenes interiors. 

 Presència d’espais naturals protegits 

 

L’únic espai PEIN situat en el municipi de Castelló d’Empúries és els Aiguamolls de 

l’Empordà, el qual ocupa un 65,25% de la superfície municipal. Aquest espai 

protegit, a més, compta amb 5.857,71 hectàrees marines.  

 

Aquest espai d’interès natural està declarat com a Parc Natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà, l’objectiu del qual és doble: d’una banda conservar, millorar i potenciar 
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els sistemes naturals, i, de l’altra, fer compatible la conservació amb el 

desenvolupament econòmic. A més, 825 hectàrees del Parc Natural són reserva 

natural integral estrictament protegida.  

 

Per altra banda, la proposta d’espais per a formar part de la Xarxa Natura 2000 

contempla la Zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i  el Lloc d’importància 

comunitària (LIC) que amplia l’àmbit del PEIN incloent l’extrem nord de la Rubina i 

l’àmbit marí situat davant del polígon 2 del Parc Natural. 

 

L’actual estatus de protecció de bona part del municipi ha garantit la seva 

conservació global, especialment en els sectors inclosos dins de les Reserves 

Naturals. En l’àmbit del Parc Natural no inclòs dins les Reserves Naturals la seva 

conservació està estretament relacionada amb l’activitat agrícola, tal com succeeix 

fora de l’àmbit del Parc Natural. 

 

 Sistema costaner protegit 

 

El Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC) protegeix i valora  el litoral 

català, ordenant el desenvolupament urbanístic i evitant, sempre que sigui possible, 

la urbanització dels espais costaners que es troben encara lliures d’ocupació.  

 

Dins el municipi de Castelló d’Empúries, el Pla delimita com a Sòl No Urbanitzable 

Costaner inclòs en el PEIN (clau NU-CPEIN) tot l’àmbit dels Aiguamolls de 

l’Empordà. 

 

 Patrimoni arquitectònic i arqueològic protegit 

 

Dins el municipi de Castelló d’Empúries, segons l’Inventari del Patrimoni 

Arquitectònic de Catalunya, hi ha 13 elements arquitectònics considerats patrimoni 

cultural. D’aquests, 2 són considerats béns culturals d'interès nacional (BCIN): la 

basílica de Santa Maria i el Pont Vell.  

 
Per altra banda, segons l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya,  un total 

de 4 elements arqueològics es troben dins el municipi de Castelló d’Empúries, però  

cap és declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). 
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 Presència de senders i itineraris en el municipi. 

 

Una xarxa diversificada de senders travessa el municipi. Destaca el GR-92 que 

travessa Catalunya de nord a sud passant per Castelló d’Empúries.  

 

Dins el Parc Natural dels Aiguamolls també existeixen diferents itineraris que 

connecten els espais de major interès del parc.  

 

Cal destacar l’itinerari, de recent construcció, que voreja la Muga realitzat en el 

marc del projecte “Caminos Naturales” impulsat pel Ministerio de Medio Ambiente. 

 

2.2. PUNTS FORTS  

 

PUNTS FORTS –TERRITORI 
 

 Patrimoni arqueològic, arquitectònic i cultural del municipi protegit, del qual 
dos elements són considerats bé cultural d’interès nacional (BCIN). 

 
 

 Superfície municipal eminentment agrícola 
 
 

 Un 65% del territori està protegit pel Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà. 

 
 

 Municipi amb una bona infraestructura viària que connecta el municipi amb 
Roses i Figues i els nuclis del voltant.   

 
 

 Existència d’espais inclosos al PEIN i a la Xarxa Natura 2000.   
 
 

 El Pla Director Urbanístic de l’Empordà estableix criteris i objectius per a 
l’assoliment d’un desenvolupament sostenible. 

 
 

 S’està revisant el planejament vigent i el municipi comptarà amb un nou Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal.  

 
 

 El sistema costaner del municipi es troba protegit, de manera que s’evita la 
urbanització dels espais costaners que es troben lliures d’ocupació.  

 
 

 Una xarxa de senders travessa el municipi, així com un conjunt d’itineraris 
dins el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.  
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PUNTS FORTS –TERRITORI 
 

 

2.3. PUNTS FEBLES  

 

PUNTS FEBLES –TERRITORI 
 

 Existència de dues realitats urbanes molt diferenciades, fet que condiciona la 
matriu urbana del municipi.  

 
 

 Una desena part del territori (segons el Mapa d’Usos de 2002) es troba 
urbanitzat.  

 
 

 Empuriabrava té problemes de renovació d’aigües i d’acumulació de 
sediment a la bocana i de manca d’espai per a manipulacions 
d’embarcacions. 

 
 La trama urbana actual pot créixer fins a un 30% més, segons el Pla 

Director Territorial de l’Empordà.  
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3 .  B I O D I V E R S I T A T  I  P A I S A T G E  
 
 
 
3 . 1 .  A N À L I S I  

 

 Elevada riquesa florística  

 

La riquesa florística del municipi de Castelló d’Empúries rau en l’alta diversitat 

existent, i en la presència d’espècies vegetals d’ambients especials poc comuns al 

territori català (dunars litorals, salobrars, aiguamolls). La major part de la riquesa 

florística es localitza dins els límits del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 

 

 Biodiversitat animal molt rica.  

 

Castelló d’Empúries és un dels municipis amb més biodiversitat animal de 

Catalunya. El municipi, i especialment el sector inclòs al Parc Natural dels 

Aiguamolls de l’Empordà, representa un dels espais naturals amb major 

biodiversitat animal, a nivell de Catalunya. 

 

 Presència de dues subunitats paisatgístiques. 

  

En el municipi de Castelló d’Empúries podem diferenciar dues realitats 

paisatgístiques: la franja del litoral, la qual està formada per la zona dels 

aiguamolls i per la zona d’Empuriabrava i els càmpings situats a primera línia del 

litoral, i la plana interior formada per conreus i pel nucli de Castelló d’Empúries.   

 

El fet que hi hagi dues subunitats diferenciades aporta riques paisatgística en el 

municipi, malgrat els impactes negatius que hi poden haver. 

 

 La Reserva Natural dels Estanys. 

 

La Reserva Natural dels Estanys és principalment de titularitat privada, dificultant-

ne la seva gestió per part de l’òrgan rector del Parc Natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà.  
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La Reserva dels Estanys pateix greus problemes derivats dels drenatges existents, i 

dels aports d’aigües d’escorrentia procedent dels conreus (eutrofització i 

colmatació), la impossibilitat de gestionar els nivells d’inundació i la sobrepastura 

existents en certs sectors.  

 

 La Reserva Natural de les Llaunes. 

 

Globalment la Reserva Natural de les Llaunes és la reserva que presenta un millor 

estat de conservació, especialment els sectors d’aigua dolça, malgrat les dràstiques 

sequeres estivals.  

 

La gestió del Parc Natural en aquest sector és total, ja que la propietat dels 

terrenys és de la Generalitat de Catalunya. La reserva és declarada com a forest 

d’utilitat pública (Cortal Blanc).  

 

Malgrat tot, la Reserva de les Llaunes presenta problemes derivats de la dulcificació 

dels ecosistemes perjudicant la vegetació halòfila de les llacunes i sòls salins. 

També existeixen problemes puntuals de sobrepastura, en els entorns de Mas 

Túries i en el sector dels antics arrossars del Matà. Finalment, la pressió antròpica 

que representa el càmping Almatà afecta els sorrals costaners. 

 

 La Rubina 

 

L’àmbit de la Rubina és un sector dins el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 

però que no es troba inclòs en cap reserva natural.  

 

La Rubina està subjecte a una important pressió antròpica, derivada tant de la 

presència de càmpings com per l’afluència durant el període estival. La 

sobrefreqüentació de l’espai comporta l’obertura de camins, tant de vianants com 

de vehicles, que fragmenten l'espai i malmeten la vegetació, al mateix temps que 

incideixen en la ruderalització per acumulació de brossa i per freqüentació. 

 

Els sectors interiors ocupats per les feixes o peces presenten problemes derivats de 

la proliferació de construccions il·legals (barraques, cavallerisses, tanques...). A 

partir de l’any 2005 l’Ajuntament, amb el suport del Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques ha iniciat un projecte d’adequació paisatgística per tal 
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d’eliminar les construccions paisatgísticament discordants i la reposició de 

tancaments i cavallerisses. 

 

 El sector de la Paborderia – Closes d’en Xirivilla 

 

Aquest sector se situa dins el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà però que 

no es troba inclòs en cap reserva natural.  

 

Aquest sector que limita amb el nucli de Castelló d’Empúries manté l’estructura 

pròpia de les closes empordaneses. Els horts existents i el rec del Molí representen 

la transició entre la trama urbana i els sectors de closes. La sobrepastura, 

principalment bovina i equina representa el principal impacte del sector. Malgrat tot 

l’espai presenta un bon estat de conservació.  

 

 Closes de la Gallinera i les Pastelles 

 

Les Closes de la Gallinera i les Pastelles formen part del Parc Natural dels 

Aiguamolls de l’Empordà però no es troben incloses en cap reserva natural. 

 

El conreu de l’arròs comporta  problemes derivats de la contaminació de les aigües 

de sortida, a causa de la utilització massiva de productes químics (adobs, 

herbicides).  

 

Al mateix temps, s’han detectat l’eliminació de marges i de fileres arbrades, 

característiques de les closes empordaneses. Darrerament s’ha reduït la superfície 

dedicada al cultiu d’arròs per minimitzar l’impactes sobre el sistema hídric. 

 

 La Muga 

 

El tram del riu Muga inclòs dins del Parc Natural és el comprès entre la seva 

desembocadura i la carretera de Castelló a Empuriabrava. La seva morfologia 

atalussada és el resultat de les obres de canalització efectuades per evitar les seves 

inundacions.  

 

El bosc de ribera existent presenta una superfície molt limitada, i abunda la 

vegetació nitròfila. 

25



DIAGNOSI ESTRATÈGICA. Agenda 21 Castelló d’Empúries  

 

     SPORA Serveis Ambientals                                 

 La Mugueta 

 

La Mugueta presenta una bona representació del bosc de ribera (Populetum albae), 

puntualment alterada per plantacions de pollancres. El principal problema de 

conservació és l’eutrofització de les seves aigües, derivada de l’abocament de l’ 

Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Castelló d’Empúries. 

 

 Disminució de la superfície de closes i intensificació agrícola 

 

Les zones agrícoles incloses al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà estan 

dominades per conreus herbacis (blat de moro, gira-sol, farratges, cereals, etc.) i, 

en menor mesura, per conreus llenyosos d’arbres fruiters (pomeres, presseguers, 

cirerers, etc.).  

 

La conservació d’aquests espais està estretament relacionada amb l’activitat 

agrícola: l’ús de productes fitosanitaris empobreix les comunitats arvenses 

existents i l’aplicació d’adobs contribueix a l’eutrofització de la xarxa hídrica. 

 

 Fragmentació dels espais lliures 

 

Actualment el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà presenta dos polígons 

diferenciats separats per l’eix de la Muga i dels sectors urbanitzats (nucli de 

Castelló i nucli d’Empuriabrava). Per tant, existeix una primera fragmentació del 

territori, derivada de l’existència de sectors urbanitzats entre els dos polígons del 

Parc Natural.  

 

Per altra banda, però, entre els dos polígons existeix un important sector de sòl no 

urbanitzable principalment agrícola que garanteix la connectivitat entre ambdós 

polígons. Al mateix temps aquest espai connector presenta dos cursos hídrics 

importants, la Muga i la Mugueta, que actuen com a corredors ecològics lineals 

reforçant la connectivitat ecològica entre els dos sectors. 

 

 Efecte barrera de les infraestructures viàries 

 

En quan a l’efecte barrera generat per les infraestructures viàries cal destacar la 

carretera C-260 que travessa el terme municipal d’est a oest. Després de les obres 
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de desdoblament d’aquesta via l’efecte barrera generat per la carretera ha 

augmentat, encara que ha estat mínimament corregit a partir de la construcció de 

passos inferiors de fauna que garanteixen al mateix temps la circulació dels fluxos 

d’aigües d’escorrentia.  

 
 Altres aspectes i impactes que afecten el territori.  

 

A part de l’efecte barrera de les infraestructures viàries, la fragmentació dels espais 

lliures, la disminució de la superfície de closes i la intensificació agrícola, hi ha 

altres aspectes que impacten en el territori de Castelló d’Empúries.  Alguns 

d’aquests aspectes són la salinització de l’aqüífer superficial, la contaminació de les 

aigües continentals, la dulcificació de la Reserva natural de les Llaunes, la 

introducció d’espècies al·lòctones, els danys en cultius provocats per ungulats, la 

sobrefreqüentació del litoral o el camp municipal de motocròs  són alguns dels 

aspectes que impacten negativament en el territori de Castelló d’Empúries.  

 
 
3.2. PUNTS FORTS 

 

PUNTS FORTS – BIODIVERSITAT I PAISATGE 
 

 Riquesa de biodiversitat animal i vegetal en el municipi. 
 
 

 El sector de la Paborderia – Closes d’en Xirivilla presenta un bon estat de 
conservació en conjunt.  

 
 

 La Mugueta té una bona representació de bosc de ribera, malgrat trobar-se 
alterat per algunes plantacions de pollancres.  

 
 

 La Reserva Natural de les Llaunes presenta un bon estat de conservació, 
malgrat alguns problemes de dulcificació dels ecosistemes i de pressió 
antròpica.  

 
 

 Existència d’una plana agrícola que connecta els dos sectors separats del 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 

 
 Presència de dues unitats paisatgístiques diferenciades, el litoral i la plana 

interior, que aporten riquesa paisatgística al municipi.  
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3.3. PUNTS FEBLES  

 

PUNTS FEBLES – BIODIVERSITAT I PAISATGE 
 

 El bosc de ribera del riu Muga és molt limitat i format per vegetació nitròfila. 
 
 

 L’àmbit de la Rubina presenta molta pressió antròpica.   
 
 

 La Reserva dels Estanys, de titularitat privada, pateix problemes de 
drenatge i de sobrepastura. 

 
 

 Degradació del litoral com a espai natural degut a la sobrefreqüentació. 
 
 

 Supressió de les closes empordaneses per augmentar la superfície de 
conreu. 

 
 

 La carretera C-260, la qual travessa el municipi d’est a oest, actua de 
barrera per a la fauna i la flora.  

 
 

 La Mugueta presenta problemes d’eutrofització de les seves aigües.  
 
 

 Fragmentació del territori protegit degut a la presència de sectors 
urbanitzats.  

 
 

 Certs aspectes com la dulcificació, salinització o contaminació de les aigües, 
la presència d’espècies al·lòctones, el camp de motocròs, etc. impacten 
negativament en el territori, desmillorant-ne la qualitat ambiental.  
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4 .  R I S C O S  A M B I E N T A L S   
 

 

4 . 1 .  A N À L I S I  

 

 Un municipi amb alt risc d’inundacions.  

 

Segons el Pla INUNCAT, Castelló d’Empúries presenta un risc molt alt per 

inundacions per la conca del Riu Muga, de manera que la redacció del Pla d’Actuació 

Municipal pel risc d’inundacions és obligat.  

 

 Un municipi amb risc de sismes.  

 

Castelló d’Empúries està obligat a elaborar el corresponent Pla d’Actuació Municipal 

pel risc de sismes i terratrèmols ja que qualsevol municipi de Catalunya que tingui 

una intensitat sísmica prevista igual o superior a VII en un període de retorn 

associat de 500 anys, segons el mapa de Perillositat sísmica, hi està obligat. És el 

cas de Castelló d’Empúries.  

 

 Alt Risc de contaminació de les aigües marines (CAMCAT) 

 

El Pla Especial d’Emergències per Contaminació Accidental de les Aigües Marines a 

Catalunya (CAMCAT), elaborat per la Generalitat de Catalunya, abasta tota la costa 

catalana. Segons l’anàlisi de vulnerabilitat ambiental, el litoral de Castelló 

d’Empúries forma part del sector de la Badia de Roses i té una vulnerabilitat litoral 

de 2,3 i una vulnerabilitat infralitoral de 3,5 (la vulnerabilitat s’expressa d’1 a 5, de 

menor a major vulnerabilitat).  

 

El municipi del Castelló d’Empúries està obligat a redactar un Pla d’Actuació 

Municipal per contaminació accidental d’aigües marines (CAMCAT). En aquest 

moment, el consistori no disposa d’aquest Pla.  

 

 Baix risc geològic i de contaminació de sòls.  

 

La caracterització geològica, morfològica i climàtica del territori que configura el 

municipi de Castelló d’Empúries posa de manifesta que, de forma natural, no es 

dóna de forma acusada el conjunt de condicions necessàries per tal que s’hi 
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desencadenin processos gravitacionals de cap de les tipologies més generals: 

colades fangoses, desprendiments, volcaments, lliscaments rotacionals, lliscaments 

translacionals, etc. 

 

Per altra banda, el risc d’erosió de sòls no és destacable en un clima com el del 

municipi de Castelló d’Empúries, de manera que el risc no és present si no es 

propiciat per fenòmens antròpics com podria ser les excavacions les activitats 

extractives, els abocaments en fosses o canteres, els incendis forestals, la 

construcció de marines i espigons de protecció, dessecacions de zones humides, el 

dèficit d’aportació de sediments a la badia, etc.   

 

 Baix risc d’incendis 

 

El territori que ocupa el municipi de Castelló d’Empúries és declarat de baix risc 

d’incendi forestal durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de 

setembre, segons el Decret 64/1995 de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures 

de prevenció d’incendis forestals. 

 

La poca presència de masses forestals ajuda  que el risc per incendi sigui baix.  

 

En el municipi de Castelló d’Empúries no existeix cap Associació de Defensa 

Forestal.  

 

 Baix risc de transport de mercaderies perilloses 

 

El transport de mercaderies perilloses està considerat de baix risc a l’àmbit d’estudi 

segons el TRANSCAT (programa de transport de mercaderies perilloses a 

Catalunya) ja que no resulta afectat pel pas d’autopistes, línies ferroviàries o per 

certes carreteres d’entitat.  Per tant no està obligat a elaborar un Pla d’Actuació 

Municipal pel risc de transport de mercaderies perilloses.  

 

 Risc de nevades 

 

El Pla Especial d’Emergències per a nevades (NEUCAT) estableix una important 

component preventiva que comporta accions concretes d’avís i posicionament de 

recursos en estadis molt primerencs davant la previsió de precipitacions importants 
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en forma de neu. A l’hora determinar quines són les vies que haurien de mantenir-

se prioritàriament operatives i estableix mecanismes per portar a terme les tasques 

per a fer-ho. 

 

Segons el NEUCAT, es recomana que el municipi de Castelló d’Empúries disposi 

d’un Pla d’Actuació Municipal (PAM) per a nevades, tot i ser un municipi amb menys 

de 20.000 habitants i situar-se a una alçada inferior a 400 metres, ja que pot nevar 

a qualsevol municipi de Catalunya. 

 

 Plans d’emergència municipals 

 

El municipi de Castelló d’Empúries ha de redactar obligatòriament els Plans 

d’Emergències Municipals (PEM) atenent els riscos especials existents: risc sísmic 

(SISMICAT), risc d’inundacions (INUNCAT) i risc de contaminació de les aigües 

marines (CAMCAT).  També es recomana que redacti el Pla d’Emergència Municipal 

en relació al risc de nevades (NEUCAT). Tots aquests plans estan en procés 

d’elaboració per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.  

 

Una vegada elaborats, tots els plans d’emergències, han d’estar aprovats pel 

consistori i degudament homologats per l’organisme competent.  

 

4 . 2 .  P U N T S  F O R T S   

 

PUNTS FORTS – RISCOS AMBIENTALS 
 

 El municipi de Castelló d’Empúries presenta un risc baix geològic i d’erosió 
de sòls, d’incendis forestals, de neu i de transport de mercaderies perilloses. 

 
 

 Malgrat tenir un risc baix per a nevades, el municipi està redactant un Pla 
d’Actuació Municipal.  

 
 

4 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

 
PUNTS FEBLES – RISCOS AMBIENTALS 

 
 El municipi de Castelló d’Empúries presenta un risc elevat per inundacions, 

sismes i per contaminació accidental d’aigües marines, fet que l’obliga a 
disposar d’un Pla d’Actuació Municipal per cada risc.  
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PUNTS FEBLES – RISCOS AMBIENTALS 
 

 El municipi no disposa de cap Pla d’Actuació Municipal actualitzat. En aquest 
moment està elaborant els Plans d’Actuacions Municipal que li són obligats, a 
més del NEUCAT el qual li és recomanat.  
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5 .  M O B I L I T A T  
 

5 . 1 .  A N À L I S I  

 

 La meitat dels desplaçaments per motius laborals es realitzen dins el 

mateix municipi.  

 

Dels desplaçaments generats per motius laborals al municipi de Castelló d’Empúries 

cal destacar que 52,04% es correspon a desplaçaments interns, mentre que el 

25,76% es corresponen a desplaçaments des de fora i la resta desplaçaments a fora 

(22,2%).  

 

Els destins més comuns de desplaçaments cap a altres municipis (22,2%) són tant a 

dins com a fora de la comarca de l’Alt Empordà. Els principals destins es localitzen 

en major nombre a Figueres, seguit de Roses, Girona i Vilamalla.  

 

Els desplaçaments atrets des d’altres municipis, que representen un 25,76%, 

provenen majoritàriament de Figueres i Roses, entre altres.  

 

La diferència entre els desplaçaments d’entrada i els de sortida és positiu, amb un 

total de 119 desplaçaments més de d’entrada per raons laborals, la qual cosa 

significa que Castelló d’Empúries és un municipi amb bona oferta laboral.   

 

 El vehicle privat és el medi de transport més utilitzat per anar a 

treballar 

 

Cal tenir en compte que la majoria dels desplaçaments al municipi de Castelló 

d’Empúries per raons laborals són en vehicle privat (72,17%), un 14,42% són a peu 

i només un 1,92% es realitzen amb transport públic.  

 

 La majoria de desplaçaments per raons d’estudi són a fora. 

 

El balanç de desplaçaments per raons d’estudi és negatiu, assolint 130 

desplaçaments més de sortida que d’entrada, cosa que exemplifica la necessitat de 

sortir del municipi per a realitzar alguns estudis secundaris i d’universitat. La 
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població fins a 16 anys no es desplaça ja que disposa d’equipaments educatius en el 

mateix municipi.  

 

La majoria dels desplaçaments a fora per raons d’estudi es realitzen amb vehicle 

privat (33,00%). Un 22,01% es fan amb transport col·lectiu i un 19,40% a peu.  

 

 Parc mòbil amb una elevada taxa de motorització.  

 

El parc mòbil existent al municipi de Castelló d’Empúries és de 9.788 vehicles, un 

64,83% del qual són turismes, que generen una taxa de motorització de 602,40 

turismes/1.000 habitants, índex més elevat que la mitjana catalana.  

 

 Baixa freqüència i de cobertura del transport urbà i interurbà  

 

El transport interurbà presenta freqüència molt baixa, així com de cobertura. 

Existeix només una parada de bus interurbà al nucli de Castelló d’Empúries, una als 

Aiguamolls de l’Empordà i dues a Empuriabrava. Les destinacions que ofereix la 

companyia des del municipi són: Barcelona, Cadaqués, Camallera, Port de la Selva, 

Figueres, Girona, l’Armentera, Llançà, Roses, Sant Pere Pescador, Vila-sacra i 

Ventalló.  

 

Si bé el transport interurbà és insuficient, el bus urbà de moltes parades:  3 

parades a Castelló d’Empúries i 13 a Empuriabrava. No obstant això, es realitzen 

només 9 trajectes diaris els quals uneixen el nucli de Castelló d’Empúries i 

Empuriabrava.  

 

En el segon taller de participació de la present Agenda 21 es va detectar la manca 

d’alguna parada més en el centre urbà de Castelló d’Empúries.  

 

 Presència de diversos itineraris per a realitzar a peu o en bicicleta. 

 

Al municipi de Castelló d’Empúries hi ha una conjunt de rutes i itineraris que es 

poden realitzar a peu i/o en bicicleta, amb els quals es pot descobrir l’entorn 

natural del municipi.  
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 Excés de velocitat de les motocicletes dins el nucli urbà de Castelló 

d’Empúries.  

 

En el segon taller de participació de la present Agenda 21, la població es va queixar 

de l’excés de velocitat en que les motocicletes circulen per dins els carrers del nucli 

urbà.  

 

5 . 2 .  P U N T S  F O R T S   

 

PUNTS FORTS – MOBILITAT 
 

 Més de la meitat dels desplaçaments per motius laborals es realitzen dins 
el mateix municipi. 

 

 
 Presència de diversos itineraris per a realitzar a peu o en bicicleta. 

 
 

5 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

 

PUNTS FEBLES – MOBILITAT 
 

 Un 22% dels desplaçaments per motius laborals es realitzen cap a fora del 
municipi. 

 
 

 El vehicle privat és el principal mitjà de transport, tant per motius laborals 
com d’estudi.  

 
 

 Desplaçaments a fora per raons d’estudi elevat degut a la manca 
d’equipaments educatius per a alguns estudis secundaris i els universitaris. 

 
 

 Forta dependència del vehicle privat que implica una taxa de motorització  
molt elevada respecte la mitjana catalana.  

 
 

 Baixa freqüència de cobertura de transport urbà i interurbà.  
 

 
 Excés de velocitat per part de les motocicletes al circular per dins el nucli 

urbà. 
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6. BALANÇ DE L’AIGUA 
 

 

6 . 2 .  A N À L I S I  

 

 Gestió del subministrament d’aigua a través de dues empreses. 

 

El subministrament de l’aigua potable del municipi s’ha delegat a dues empreses 

proveïdores i distribuïdores d’aigua potable, una pel nucli de Castelló d’Empúries, 

(Castelló 2000) i una per Empuriabrava (Consorci Costa Brava i l’empresa Aqualia).  

 

 El volum d’aigua, tant el posat a xarxa com el consumit, augmenta 

considerablement durant els mesos d’estiu. 

 

El fet de ser un municipi turístic implica que l’estacionalitat afecti en el balanç de 

l’aigua. Els mesos de juliol i agost són els mesos que registren més volum d’aigua 

posada a xarxa. La mitjana mensual entre el període 1988-2008 és de 257,3 m3 

(juliol) i 274,1 m3 (agost). Els mesos de maig i setembre també registren volums 

elevats respecte la resta de l’any. Per contra, el mes amb menys volum d’aigua 

posat a xarxa és el de gener amb una mitjana mensual de 54,7 m3. Pel que fa al 

consum, a l’estiu també és quan augmenta més.  

 

 Lleugera disminució de l’aigua posada a xarxa i disminuïda del nucli 

de Castelló d’Empúries. 

 

L’aigua subministrada al nucli de Castelló d’Empúries és captada a través de dos 

pous. El volum d’aquesta aigua ha disminuït lleugerament al llarg dels anys, motiu 

pel qual es desconeix. L’any 2005 es va posar a xarxa un total de 474.484 m3 

mentre que l’any 2008 el volum va ser de 450.230 m3. 

 

També, l’aigua consumida ha sofert un petit descens al llarg dels anys, tant a 

Castelló d’Empúries com a Empuriabrava. Es desconeix el motiu.  

 

 Augment de l’aigua consumida per a ús municipal  

 

L’aigua que s’utilitza per a consum municipal ha augmentat al llarg dels anys. 

Aquest fet es pot deure a l’execució de nous equipaments públics.   
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 Millora del rendiment de la xarxa 

 

S’estima que el rendiment de la xarxa incrementa al llarg del temps, essent d’un 

73,1% l’any 2005 i d’un 75,9% l’any 2008. No obstant això, encara hi ha cert 

volum que es perd per causes vàries (escapaments de la xarxa, manca de 

comptadors, proves de bombers, furts de xarxa, etc.).  

 

 Disminució del volum d’aigua utilitzada pel reg de zones verdes 

d’Empuriabrava  

 

L’aigua que s’utilitza per regar les zones verdes d’Empuriabrava ha disminuït 

considerablement passant de 25.442 m3 a 11.202 m3 (volums estimats).   

 

 Utilització de pous per al reg.  

 

Segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua en el municipi de Castelló 

d’Empúries hi ha 185 pous legalitzats, dels quals s’estima un volum màxim anual 

de 2.111.815,50 m3. La majoria d’aquests pous s’utilitzen per al reg agrícola (un 

80,56%).   

 

 Presència d’abocaments industrials controlats 

 

En el municipi hi ha dues activitats industrials que tenen permís per part de 

l’Agència Catalana de l’Aigua per realitzar abocaments directes al domini públic 

hidràulic. El seu abocament és controlat.  

 

 Presència de dues Estacions Depuradores d’Aigües Residuals a 

Castelló d’Empúries. 

 

El municipi disposa de dues Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR), una 

pel nucli de Castelló d’Empúries i l’altra per Empuriabrava. L’estacionalitat es veu 

reflectida amb l’aigua tractada a l’EDAR d’Empuriabrava, la qual és molt més 

elevada durant els mesos d’estiu.  

 

 Projecte d’arranjament i condicionament hidràulic del Rec del Molí.  
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Des de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries s’està elaborant un projecte 

d’arranjament i condicionament hidràulic i per l’ús públic del Rec del Molí. El Parc 

Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, el Servei de Control dels mosquits i el sector 

agrícola i ramader hi estan col·laborant.  

  

6 . 3 .  P U N T S  F O R T S  

 

PUNTS FORTS – BALANÇ DE L’AIGUA 
 

 Disminució al llarg dels anys de l’aigua posada a xarxa del nucli de Castelló 
d’Empúries i la consumida en el conjunt del municipi. 

  
 

 Projecte d’arranjament i condicionament hidràulic del Rec del Molí. 
  
 

 Millora del rendiment de la xarxa d’abastament al llarg dels anys. 
 
 

 Presència de dues Estacions Depuradores d’Aigües Residuals a Castelló 
d’Empúries, fet que ha de contribuir a la millora del sanejament de l’aigua.  

 
 

 Disminució del volum d’aigua utilitzada pel reg de zones verdes 
d’Empuriabrava  

 
 

6 . 4 .  P U N T S  F E B L E S  

 
PUNTS FEBLES – BALANÇ DE L’AIGUA 

 
 Augment del volum d’aigua posat a xarxa i el consumit durant els mesos 

d’estiu 
 
 
 

 Augment de l’aigua consumida per a ús municipal 
 
 

 La rendibilitat de la xarxa d’abastament és millorable.  
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7 .  C O N T A M I N A C I Ó  A T M O S F È R I C A   
 

 

7 . 1 .  A N À L I S I  

 

 El transport, principal contaminant atmosfèric de Castelló d’Empúries.  

 

S’estima que en el municipi s’emet un total de 1.571.011,77 tones de CO2 

equivalents/any, les quals majoritàriament provenen del transport (99,36%). En 

canvi, la contaminació atmosfèrica per ús domèstic i industrial gairebé no es 

representativa (0,64%). 

 

 La climatologia del municipi minimitza la contaminació atmosfèrica.  

 

El municipi presenta unes bones condicions de dispersió dels contaminants 

atmosfèrics, ja que es veu afectat sovint per la tramuntana i, si més no, quan no hi 

ha vent a escala sinòptica, el règim de brises canalitzades per la vall del riu Muga hi 

ajuda. Aquests fets, juntament amb la baixa presència de focus fixes potencialment 

contaminants de l’atmosfera, fa que les incidències i els episodis de contaminació 

siguin gairebé inexistents i poc probables.  

 

El municipi no compta amb cap tipus d’infraestructura per a controlar la 

contaminació atmosfèrica.  

 

 Un de cada 10 habitatges considera les males olors o la contaminació 

atmosfèrica com a un problema.  

 

Un 10,88% dels habitatges de Castelló d’Empúries (dades IDESCAT, any 2001) 

percebia la contaminació atmosfèrica o les males olors com a un problema.  

 

7 . 2 .  P U N T S  F O R T S  

 

PUNTS FORTS – CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
 

 En general, el municipi gaudeix d’una bona qualitat de l’aire. 
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7 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

 
PUNTS FEBLES – CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

 
 Manca d’una estació de control de la contaminació atmosfèrica en el municipi 

 
 

 El transport és el sector que emet més contaminació atmosfèrica en el 
municipi. 

 
 

 Un de cada 10 habitatges considera les males olors com una problemàtica 
del municipi.  
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8. SOROLL 
 

 

8 . 1 .  A N À L I S I  

 
 El trànsit, principal responsable del soroll ambiental.  

 

En tot el terme municipal no es té constància de contaminació per soroll d’efectes 

nocius. 

 

No obstant això el trànsit és la principal font de soroll del municipi. Destaca el 

trànsit rodat que circula per la carretera C-260 i la presència de l’aeròdrom 

d’Empuriabrava. El trànsit rodat també crea contaminació acústica, però menys 

acusada, en els carrers de Figueres, Avinguda Pau i Casals, Santa Clara i la 

carretera GIP-6043 -en el nucli de Castelló d’Empúries-, i en els carrers 

Tramuntana, Joan Carles I, Europa, Xaloc i Marinada –a Empuriabrava-.  

 

 El turisme incideix en la contaminació acústica 

 

El municipi de Castelló d’Empúries és una de els principals destinacions turístiques 

de la Costa Brava, fet que produeix una diferència notable de la població entre 

l’estiu i l’hivern, i en conseqüència, entre els nivells de soroll ambiental d’ambdós 

períodes. Durant el període estival, l’afluència en les activitats relacionades amb 

l’oci nocturn (pubs, bars, restaurants, discoteques, etc.) poden interferir 

directament amb el descans dels veïns.  

 

 Presència d’altres fonts de soroll, però menys importants.  

 

A part del trànsit i l’oci nocturn, en el municipi es genera soroll a partir d’altres 

fonts però que no són rellevants. Una d’aquestes fonts és l’activitat industrial que 

es genera al polígon industrial del Pla i una altra és el trànsit de vaixells en els 

canals d’Empuriabrava, el qual no es considera rellevant degut a la velocitat 

reduïda a la qual les embarcacions es veuen obligades a circular.  
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 Manca d’un mapa de sensibilitat acústica municipal.  

 

El consistori de Castelló d’Empúries no disposa, en l’actualitat, de cap Mapa de 

Sensibilitat Acústica del municipi. No obstant això, es troba en fase d’elaboració 

d’aquest, el qual s’està duent a terme en total concordança amb els requisits 

definits per la normativa catalana i estatal vigents, tenint en compte tant els usos 

del sol existents com els nivells de soroll actual a al zona sotmesa a estudi.  

 

8 . 2 .  P U N T S  F O R T S  

 
PUNTS FORTS – SOROLL 

 
 Inexistència de font de soroll nociva en el municipi. 

 
 

 El soroll generat per les activitats industrials i pel trànsit naval no es 
considera rellevant.  

 
 

8 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

 
PUNTS FEBLES – SOROLL 

 
 El trànsit, rodat i aeri, i l’oci nocturn són les principals font de soroll en el 

municipi. 
 
 

 En l’actualitat el consistori no disposa de Mapa de Sensibilitat Acústica 
Municipal, malgrat se n’està elaborant un.   
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9 .  R E S I D U S  
 
 
 
9 . 1 .  A N À L I S I  

 
 Elevat nombre de residus generats a Castelló d’Empúries.  

 

A Castelló d’Empúries, cada habitant empadronat genera 3,97 kg de residus al dia, 

xifra molt superior a la mitjana catalana (1,64 kg/hab/dia). Aquest fet es deu 

principalment a la població estacional. S’ha de tenir en compte que el turisme 

influeix en la generació de residus i que durant els mesos d’estiu es genera la 

meitat del total de residus anuals. Si es té en compte la població empadronada i la 

flotant, llavors es genera 1,74 kg/hab/dia, xifra similar a la mitjana catalana. 

 

 Volum de la recollida selectiva insuficient.   

 

La recollida orgànica, paper i cartró, vidre i envasos lleugers, no arriba al 12% 

sobre el total de residus generats, mentre que la mitjana catalana és del 24%.  

 

La recollida orgànica es va inicial l’any 2004 a grans productors del nucli de Castelló 

d’Empúries i als barris del Botxí i del Temple (dins el nucli de Castelló d’Empúries), 

fet que ha de contribuir a l’augment de residus de la recollida selectiva.  

 

 Implantació de la recollida “porta a porta”. 

 

En alguns barris del nucli de Castelló d’Empúries i als establiments comercials es 

recullen les deixalles porta a porta.  

 

La recollida porta a porta de residus domèstics de totes les fraccions (FORM, paper i 

cartró, vidre, envasos lleugers i rebuig) es va implantar al barri del Botxí i al barri 

del Temple l’abril de l’any 2004, a l’Hort d’en Negre l’any 2007 i a l’Hort d’en Mayor 

aquest any (2009).  

 

La recollida porta a porta de residus comercials es va iniciar l’any 2004, ja que 

aquests tendien a saturar els circuits de recollida. Així doncs, la recollida selectiva 
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dels residus comercials porta a porta afavoreix la gestió i els resultats de la 

recollida selectiva municipal.   

 

 Implantació del compostatge casolà 

 

Enguany s’està realitzant la implantació de l’autocompostatge en els habitatges 

amb jardí o hort. No es disposa de resultats de la recollida encara. Amb el 

compostatge casolà s’han de reduir els residus recollits.  

 

 Presència de dues deixalleries en el municipi. 

 

En el municipi hi ha dues deixalleries en servei, les quals abarquen els nuclis de 

Castelló d’Empúries i Empuriabrava. S’hi recullen un 2% del total de residus 

municipals.  

 

 Un volum considerable de residus pertany a restes de poda i de 

jardineria. 

 

Un 25% dels residus generats a Castelló d’Empúries són residus verds (restes de 

poda, jardineria). Per aquest motiu, s’han creat punts de recollida exclusius de 

restes de poda i de jardineria.  

 

El nou pla d’ubicació d’àrees d’aportació de restes de poda i jardineria preveu un 

total de 54 àrees a Empuriabrava i 9 a Castelló d’Empúries.   

 

Aquest tipus de recollida ha de contribuir a la millora del conjunt de la recollida 

selectiva.  

 

 Les dejeccions ramaderes generades al municipi s’apliquen als 

conreus com a fertilitzants.  

 

La major part de dejeccions ramaderes generades al municipi s’apliquen als camps 

de conreu com a fertilitzants.  La relació de càrrega de nitrogen procedent de fonts 

ramaderes per superfície de conreu es valora en 170 kg/N/ha. El municipi presenta 

una capacitat d’absorció major a la producció local de residus ramaders.  
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 Increment dels residus industrials de Castelló d’Empúries 

 

L’any 2005 es van produir un total de 3.682 tones de residus industrials no 

especials, fet que representa un augment del 95,5% respecte l’any anterior. No 

obstant això, m és del 90% dels residus industrials pertanyen a llots de depuració.  

 

La majoria dels residus industrials del municipi van a parar a un dipòsit controlat i 

un 31% es valoritza.  

 

 Manca d’una ordenança municipal per a la gestió de runes.  

 

Manca, per part del consistori, d’una ordenança municipal per a la gestió de runes i 

terres. En l’actualitat, la gestió es basa en el que marca el Decret 201/1994.  

 

9 . 2 .  P U N T S  F O R T S  

 

PUNTS FORTS – RESIDUS 
 

 El municipi no presenta excedent de dejeccions ramaderes 
 
 

 Una part considerable dels residus del municipi pertanyen a restes de poda i 
de jardineria els quals es recullen selectivament en punts concrets. 

 
 

 Existència de dues deixalleries en el municipi.  
 
 

 Implantació del compostatge català, fet que minimitza el nombre de residus 
recollits en el municipi. 

 
 

 Implantació de la recollida porta a porta domèstica (en 4 barris) i comercial  
que millora la gestió dels residus. 

 
 

 Implantació de la recollida orgànica a dos barris del municipi. 
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9 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

 

PUNTS FEBLES – RESIDUS 
 

 Els residus industrials han incrementat al llarg dels anys 
 
 

 Volum de residus recollits a les deixalleries molt baix.  
 
 

 Volum de recollida selectiva insuficient, molt baixa respecte la mitjana 
catalana. 

 
 

 Elevat volum de residus generats per persona degut a la població estacional. 
 
 

 Manca d’una ordenança reguladora de residus de runa. 
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1 0 .  E S T R U C T U R A  E N E R G È T I C A  
 

 

1 0 . 1 .  A N À L I S I  

 

 Utilització d’energia provinent de diferents fonts.  

 

El municipi utilitza energia provinent de diferents fonts d’energia: electricitat, gas 

butà, gas propà i combustibles líquids (gasoil i gasolina).  En canvi, el municipi, no 

disposa de xarxa de gas natural. 

 

 El transport és el principal consumidor d’energia.  

 

S’estima que l’any 2008 a Castelló d’Empúries es van consumir 31.471,23 Teps 

(tones equivalents de petroli) que vénen a ser 39.339.037 litres de gasolina. El 

39,95% de l’energia consumida en el municipi és utilitzada pel sector del transport. 

Aquest sector utilitza el 47,95% dels combustibles líquids del municipi.  

 

 El municipi es considera eficient per a la generació d’energies 

renovables. 

 

Segons el Mapa de recursos eòlics de Catalunya, on es zonifica Catalunya en funció 

de la possibilitat de generació d’energia elèctrica i determina aquells indrets amb 

poca eficiència eòlica, el municipi de Castelló d’Empúries es considera eficient per a 

la generació d’energia eòlica.  

 

Pel que fa a l’energia solar, el municipi presenta una bona radiació solar, fet que es 

considera un municipi eficient per generar energia solar, segons l’Atles de radiació 

solar a Catalunya, generat pel Departament d’Indústria, Comerç i Turisme 

(Generalitat de Catalunya). 
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 Desconeixement del consum energètic municipal i de l’enllumenat 

públic, així com de la utilització d’energies renovables en el municipi.  

 

No es disposa de dades sobre l’evolució del consum energètic municipal així com de 

l’enllumenat públic. Tampoc es coneix la utilització d’energies renovables en el 

municipi.  

 
1 0 . 2 .  P U N T S  F O R T S  

 
PUNTS FORTS – ESTRUCTURA ENERGÈTICA 

 
 El municipi és considerat eficient per generar energia eòlica. 

 
 

 Castelló d’Empúries presenta una bona radiació solar, fet que es considera 
un municipi eficient per generar energia solar. 

 
 

1 0 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

 
PUNTS FEBLES – ESTRUCTURA ENERGÈTICA 

 
 Els combustibles líquids (gasolina i gasoil) són les fonts d’energia més 

utilitzades 
 
 

 El transport és el sector que consumeix més energia del municipi.  
 
 

 El municipi no disposa de xarxa de gas natural.  
 
 

 No es disposa de dades sobre consum energètic municipal ni d’ enllumenat 
públic.  

 
 

 Es desconeix la utilització d’energies renovables en el municipi.  
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1 1 .  A C T I V I T A T  E C O N Ò M I C A    

 

 

1 1 . 1 .  A N À L I S I  

 

 Economia terciaritzada i amb important influència del sector 

constructiu 

 

En el municipi de Castelló d’Empúries, el sector terciari, tenia un pes del 74% del 

PIB, i la construcció un 14% (any 2001). Tenint el compte que des del 2.001 fins 

ara ens hem vist afectats per una crisi de caire mundial, podem predir l’evolució 

d’aquests valors; des del 2.001 fins mitjans del 2.007 el sector constructiu es va 

beneficiar amb molta probabilitat d’un creixement sostingut (motivat per una 

eufòria especulativa), pel que la seva proporció al PIB devia augmentar de forma 

constant. Però a partir de la data esmentada, aquest sector pateix una paralització 

que amb tota seguretat fa que comenci a veure’s reduït.  

 

Per tant, donada l’alta participació del sector constructiu en el PIB de Castelló 

d’Empúries, es pot dir que el municipi ha viscut les conseqüències de la crisi en 

totes les seves formes (atur, falta de confiança dels consumidors i els inversors, 

etc).  

 

A més, els resultats evolutius de l’economia segons la població ocupada donen 

aquests mateixos resultats: els sectors primari i industrial han estat en retrocés, a 

favor dels sectors terciari i constructiu, que periòdicament han anat incrementant la 

seva proporció d’ocupats en l’economia municipal.  

 

 Dependència laboral exterior creixent 

 

Entre els anys 1.991 i 2.001, Castelló d’Empúries ha patit un augment de la 

dependència exterior. La raó principal és que cada cop té menys poder de contenció 

per tal que els seus residents es quedin a treballar al municipi, i alhora menys 

poder d’atracció de treballadors residents a altres municipis. Tot i que al 2.001 

encara es tractava d’un municipi que atrau ocupació, si ens fixem en la taxa a la 

que disminuïa dita atracció, a l’actualitat és provable que la taxa ja sigui negativa.  
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 Mercat laboral amb desigualtat de gènere 

 

L’any 2.001, el 61% de la població ocupada era masculina (una proporció superior 

a la població total masculina, un 51%). Alhora hi havia un nombre superior de 

dones desocupades amb ocupació anterior. La taxa d’ocupació dels homes era d’un 

61% mentre que les dones tenien una taxa d’ocupació del 41%. Tot i això, cal 

esmentar que la tendència del 1.996 al 2.001 va ser la d’augmentar la taxa 

d’ocupació de les dones i disminuir la dels homes. Si aquesta tendència s’ha 

sostingut fins l’actualitat, el més normal és que l’ocupació s’hagi igualat en termes 

sexuals. Tot i això, segons l’observatori de treball, durant tot el 2.008 hi ha hagut 

una clara superioritat en les demandes d’ocupació per part dels homes.  

 

 Augment de l’atur 

 

Es tracta d’una problemàtica que està afectant a l’economia global, degut al període 

de recessió en el que ens trobem. La dada més important la trobem en el 

creixement de l’atur masculí entre el 2.007 i el 2.008: un 84,5% més aturats que 

l’any anterior. En les mateixes dates l’atur femení es va incrementar, però en una 

proporció molt inferior: un 18,6%. La raó principal la trobem en el sector de la 

construcció que, com tots sabem, és el més afectat per la crisi econòmica. Mentre 

que al 2.005 l’atur en la construcció suposava al voltant d’un 10% del total, al 

2.008 es va incrementar fins significar un 23% (dades extretes de l’observatori de 

treball). Això, lligat amb que el 92% dels treballadors de la construcció són homes, 

ha provocat l’increment del 84% en l’atur masculí. Recordem també que, 

precisament a Castelló d’Empúries, la construcció tenia un pes rellevant en 

l’economia municipal.  

 

 Alta estacionalitat de l’ocupació 

 

Les contractacions laborals als mesos d’estiu arriben a duplicar-se respecte la resta 

de l’any. Aquesta generació d’ocupació és bàsicament temporal, pel que no es 

tracta de llocs de treball de qualitat, o que donin estabilitat a la població. Cal afegir 

que durant aquests mesos l’atur es redueix en una mesura molt inferior a 

l’augment de les contractacions, el que indica que la població ocupada prové de 

fora el municipi.  
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Per tant, tot i que durant uns mesos es genera atracció laboral al municipi, no 

s’està solucionant el problema d’atur dels residents, ni s’estan fomentant les 

contractacions fixes. Aquesta temporalitat, però, és inferior a la catalana, tot i que 

superior a la comarcal. Per tant, Castelló d’Empúries seria un cas representatiu mig 

de la realitat catalana i comarcal de l’Alt Empordà.  

 

 Existència de diversos programes d’ocupació 

 

Per iniciativa del propi Ajuntament de Castelló d’Empúries amb altres organismes 

associats, existeixen diversos serveis d’orientació i assessorament que ajuden a 

trobar feina. Alguns d’ells són treballa.com, orientat als joves, el DIL, Dinamització i 

Inserció Laboral, el servei de promoció per l’ocupació (especialitat en immigració) o 

l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local.  

 

 Pèrdua del relleu generacional en el sector primari 

 

Cada cop trobem una menor implicació de la família a les explotacions del sector. 

Amb el pas dels anys s’ha anat incrementant la mà d’obra assalariada per tirar 

endavant l’explotació en contraposició d’una disminució de les unitats de treball 

anual que al 1.982 proporcionava la mateixa família.  

 

 Disminució de la superfície conreable  

 

En els 17 anys estudiats la superfície de terra llaurada dedicada al conreu ha 

disminuït en un 10,26%, el que indica un cert retrocés de l’activitat. Des del 1.989 

aquesta superfície l’estan aprofitant les pastures permanents.  

 

 Predomini del conreu del cereal 

 

Tot i haver-hi un predomini del conreu del cereal per sobre dels altres tipus de 

cultius, no n’hi ha cap que sobresurti per sobre dels altres.  

 

 Redimensionament de les explotacions ramaderes 

 

El número d’explotacions ha disminuït entre el 1.982 i el 1.999, mentre que en 

molts casos, el número d’unitats ramaderes ha augmentat (o en alguns casos que 

ha disminuït, ho ha fet en una proporció inferior a la de les explotacions). Per tant 
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estem parlant de menys explotacions però més grans (amb una major quantitat 

d’unitats ramaderes). Les unitats ramaderes s’han desfragmentat i en conseqüència 

ara estan en les mans d’un menor nombre de propietaris. 

 

 Importància de la branca d’activitat de transformació de metalls i la 

fabricació i manteniment d’embarcacions 

 

Mentre que a la comarca de l’Alt Empordà la branca d’activitat de la transformació 

de metalls només representa un 36% dels establiments, a Castelló d’Empúries les 

empreses relacionades amb aquesta activitat suposen al voltant d’un 50% dels 

establiments industrials totals. 

 

Pel que fa a l’abundància de les empreses relacionades amb la fabricació i el 

manteniment d’embarcacions, cal tenir en compte que Empuriabrava es distribueix 

al voltant d’una xarxa de canals que fan que la branca de la navegació adquireixi 

valor afegit. És per aquesta raó que la compra, venda, fabricació i reparació 

d’embarcacions són activitats molt abundants al municipi. 

 

 Pes del sector de la construcció 

 

El sector de la construcció a Castelló d’Empúries té una contribució al PIB municipal 

superior a la catalana i a la comarcal. En concret un 14% del PIB del municipi és 

generat pel sector constructiu. La influència d’aquest sector en el municipi en els 

últims anys ha estat notable, ja que un gran número dels treballadors que ocupava 

s’han quedat sense feina degut a la crisi econòmica. Amb això aquest sector ha 

passat a ser el segon en número d’aturats (després del sector terciari).  

 
 Poca presència de les dones, tant a la indústria com a la construcció 

 

Al sector de la construcció es tracta d’una tendència generalitzada, ja que el sector 

femení no sol treballar com a mà d’obra constructiva (que és el volum més gran de 

treballadors del sector). Pel que fa a la indústria, tan sols un 26% dels treballadors 

totals són homes.  
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 Concentració de les indústries  

 

La major part de les indústries del municipi es distribueixen en dues zones: el 

polígon industrial el Pla i l’entrada de l’urbanització d’Empuriabrava. Tot i així, molts 

tallers de mida més reduïda i altres indústries es troben repartides pel municipi, en 

concret per les afores dels dos nuclis urbans.  

 

 El sector terciari és el sector amb més pes dins l’economia municipal 

 

L’economia de Castelló d’Empúries està altament terciaritzada. L’aportació al PIB 

d’aquest sector és superior que la de Catalunya o a l’Alt Empordà. Això també fa 

que ocupi un volum de població major que els dos territoris esmentats, tot i es 

tracta d’un sector amb molta estacionalitat.  

 

 Comerç enfocat als productes alimentaris i als materials de transport 

 

La branca d’activitat que més establiments té al municipi és la de productes 

alimentaris. El material de transport té un pes molt més elevat en l’economia 

municipal que a la comarcal degut a la quantitat de moviment comercial que genera 

la navegació.  

 

 Serveis enfocats a l’hostaleria i als serveis personals 

 

Degut a la gran activitat turística del municipi l’hostaleria té un pes del 30% de la 

totalitat dels serveis, seguit pels serveis personals. Precisament per aquesta oferta 

turística elevada (de turisme esportiu, cultural, de sol i platja, etc), l’allotjament i la 

restauració són els serveis que més abunden.  

 

 Elevada oferta de places turístiques de càmpings i apartaments 

 

Tot i que només estem parlant de 5 càmpings, la quantitat de places d’allotjament 

que ofereixen és tal que suposen al voltant del 75% del total. Cal esmentar que es 

tracta d’un tipus de places que permeten la pernoctació a un preu econòmic. A 

continuació dels càmpings trobem els apartaments. Estan composats per un gran 

nombre de societats i particulars explotadors, i ofereixen el segon volum més 
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elevat en número d’allotjaments. D’aquest últim grup podem dir que les 

explotacions solen ser de petites dimensions.  

 

 Elevada oferta turístico-esportiva 

 

Castelló d’Empúries ha estat nomenat Designació Turística Esportiva l’any 2.003, el 

que fa referència a la gran oferta esportiva que té. Aquest fet funciona com a 

atractor de turisme actiu, que en alguns casos sol ser sinònim de turisme de 

qualitat. Tant la navegació, com el Parc dels Aiguamolls, el sender de llarg 

recorregut, etc porten a Castelló d’Empúries un tipus de turisme que sol ser 

respectuós. 

 

 Nucli històric de Castelló d’Empúries amb una gran concentració 

cultural 

 

La totalitat de museus i altres edificis amb valor històric que formen part del 

patrimoni cultural estan situats al nucli històric de Castelló d’Empúries. Aquesta alta 

concentració genera una major atracció turística que si tot el patrimoni estigués 

més dispers.  

 
1 1 . 2 .  P U N T S  F O R T S  

 

PUNTS FORTS – ACTIVITAT ECONÒMICA 
 

 Economia basada en els serveis i el turisme, sobretot en els servies hotelers 
i personals.  

 
 

 Existència de programes d’ocupació en el municipi. 
 
 

 Gran oferta turística esportiva, cultural i de natura.  
 
 

 Elevada oferta d’allotjament en places en càmping.  
 
 

 Força de les empreses relacionades amb la transformació de metalls i la 
producció o manteniment d’embarcacions. 

 
 

 Alta concentració de les indústries a punts específics. 
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PUNTS FORTS – ACTIVITAT ECONÒMICA 
 

 Importància del comerç de materials de transport.  
 

 

1 1 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

 
PUNTS FEBLES – ACTIVITAT ECONÒMICA 

 
 Certa desigualtat de gènere en el mercat laboral. 

 
 

 Poca eficiència dels programes d’ocupació existents (treballa.com i DIL). 
 
 

 Alta estacionalitat de l’ocupació, ja que durant els mesos d’estiu el nombre 
de contractacions laborals es dupliquen. 

 
 

 Gran augment de l’atur durant l’últim any, molt especialment pel que fa als 
homes que es dediquen al sector de la construcció. 

 
 

 Pèrdua de relleu generacional en l’agricultura i la ramaderia. Els joves cada 
cop segueixen menys l’explotació familiar. 

 
 

 Menys explotacions ramaderes i més grans.  
 
 

 Pèrdua d’atracció laboral. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

55



DIAGNOSI ESTRATÈGICA. Agenda 21 Castelló d’Empúries  

 

     SPORA Serveis Ambientals                                 

 
1 2 .  P O B L A C I Ó  
 

 

1 2 . 1 .  A N À L I S I  

 

 Elevada densitat de població 

 

Castelló d’Empúries té una població d’11.653 habitants (any 2008) i ocupa 42,3 

km2. el municipi presenta una densitat de població de 275,4 hab/km2, densitat molt 

elevada respecte la comarcal, la qual és de 99,7 km2. El 8,6% de la població 

empadronada a la comarca de l’Alt Empordà viu a Castelló d’Empúries.  

 

 Població distribuïda en dos nuclis.  

 

El 2008 el municipi de Castelló d’Empúries té una població d’11.653 habitants, el 

65% de la població viu a Empuriabrava i el 35% restant habita al nucli de Castelló 

d’Empúries. Tal i com s’observa, existeix certa desigualtat de població entre els dos 

nuclis.  

 

 Fort augment de la població durant els últims anys.  

 

Entre el 1998 i el 2008 la població s’ha doblat, passant de 5.283 habitants (any 

1998) a 11.653 habitants (2008). Entre l’any 2004 i el 2006 es va produir el 

creixement més elevat dins el període estudiat, passant de 7.777 habitants (any 

2004)  a 10.021 habitants (any 2006).  

 

Aquest creixement de població es deu, entre altres coses, a la immigració, al 

moviment natural positiu i al desenvolupament turístic.  

 

 Gran percentatge de població flotant. 

 

La població flotant o estacional permet conèixer el nombre de persones/dia que hi 

ha en un municipi en mitjana anual. S’estima que a Castelló d’Empúries hi ha una 

mitjana anual de 15.000 habitants no empadronats. Durant l’estiu es pot arribar a 

70.000 habitants, segons dades del consistori.  
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 Pes considerable de la població immigrant.  

 

Un 46% de la població de Castelló d’Empúries ha nascut l’estranger, principalment 

a la Unió Europea, seguit d’Àfrica i d’Amèrica del Sud. La majoria d’aquesta 

població estrangera viu a Empuriabrava. 

 

 Disminució dels membres de la llar. 

 

El nombre de persones per llar ha disminuït, en canvi el nombre de llars ha 

augmentat, per tant s’incrementa l’ocupació del sòl però disminueix la densitat en 

els habitatges.  

 

1 2 . 2 .  P U N T S  F O R T S  

 

PUNTS FORTS – POBLACIÓ 
 

 Fort augment de la població durant els últims anys.  
 
 

 Alta densitat de població respecte la mitjana comarcal. 
 
 

 Pes considerable de la població immigrant.  
 

 

1 2 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

 

PUNTS FEBLES – POBLACIÓ 
 

 La meitat de la població ha nascut a l’estranger i es concentra a 
Empuriabrava. 

 
 

 Gran percentatge de població flotant 
 
 

 Població distribuïda en dos nuclis, la majoria de la qual resideix a 
Empuriabrava.  

 
 

 Disminució dels membres de la llar. 
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1 3 .  H A B I T A T G E  
 

 

1 3 . 1 .  A N À L I S I  

 

 Predomini dels habitatges de segona residència. 

 

En el municipi de Castelló d’Empúries hi ha 15.030 habitatges (dada any 2007), 

dels quals predominen els habitatges de segona residència, tot i que en els últims 

anys aquests s’estan convertint en habitatges de primera residència.  

 

 Percentatge elevat d’habitatges buits.  

 

El percentatge d’habitatges buits ha anat creixent al llarg dels anys. Un 37,8% de 

la totalitat dels habitatges es consideren inhabitats.  

 

 El nombre d’habitatges nous incrementa cada any. 

 

Entre l’any 2000 i 2007 el nombre d’habitatges de nova construcció han augmentat 

i es destinen a habitatges de primera residència.  

 

 En general, bon estat de conservació dels habitatges.  

 

La majoria dels edificis del municipi estan en bon estat (96,2% del total 

d’habitatges).  

 

En el segon taller de participació de la present Agenda 21 la població de Castelló 

d’Empúries es va mostrar insastisfeta per la manca d’ajuts econòmics per a la 

rehabilitació dels habitatges.  

 

 Pocs habitatges protegits 

 

Durant el període 1981-2007 només s’han construït un total de 90 habitatges de 

protecció oficial. No obstant això des de l’any 2007, l’Ajuntament ha introduït un 

departament d’habitatge per donar resposta al buit existent en matèria de 

polítiques d’habitatge al municipi.  
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Per altra banda, amb el nou planejament s’estima que hi haurà un total de 1.098 

habitatges assequibles (un 66,10% seran de protecció pública i un 33,90% seran 

de preu concertat) que es distribuiran en diferents barris. 

 

 Sobreocupació de l’habitatge 

En el segon taller de participació ciutadana de la present Agenda 21 es va parlar de 

l’existència d’alguns habitatges sobreocupats en el municipi.   

Aquesta sobreocupació pot comportar cert risc pels propis inquilins i/o per la 

comunitat de veïns.  

 

1 3 . 2 .  P U N T S  F O R T S  

 

PUNTS FORTS – HABITATGE 
 

 Existència d’un departament d’habitatge en el consistori per portar a terme 
polítiques d’habitatge en el municipi.  

 
 

 Bon estat de conservació dels habitatges. 
 
 

 Parc potencial d’habitatges disponibles, els quals es troben buits.  
 

 

1 3 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

 

PUNTS FEBLES – HABITATGE 
 

 Pocs habitatges de protecció oficial existents.  
 
 

 Elevat nombre d’habitatges de segona residència 
 
 

 Presència d’habitatges buits en el municipi.  
 
 

 Sobreocupació d’alguns habitatges.  
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14. TELECOMUNICACIONS I CONNECTIVITAT TECNOLÒGICA 
 

 

1 4 . 1 .  A N À L I S I  

 

 Bona connectivitat tecnològica en el municipi 
 
 
El municipi disposa de cobertura de banda ampla. Per altra banda s’estima que el 

90% del territori disposa del servei ADSL de Telefònica i que més del 75% del 

territori té cobertura del servei WiMAX d'Iberbanda.  

 

 Manca d’infraestructures i formació relacionada amb les 

telecomunicacions i les noves tecnologies.  

 

Existència de pocs equipaments públics amb accés gratuït a internet i manca  

formació relacionada amb les telecomunicacions i noves tecnologies.  

 

1 4 . 2 .  P U N T S  F O R T S  

 

PUNTS FORTS – TELECOMUNICACIONS I CONNECTIVITAT TECNOLÒGICA 
 

 En general, bona connectivitat tecnològica en el municipi, tot i que es pot 
millorar.  
 

 

1 4 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

 

PUNTS FEBLES – TELECOMUNICACIONS I CONNECTIVITAT TECNOLÒGICA 
 

 Manca d’equipaments amb accés gratuït a internet. 
 
 

 Manca de formació relacionada amb les noves tecnologies i adreçada a totes 
les edats.  
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15. EDUCACIÓ 
 

 

1 5 . 1 .  A N À L I S I  

 

 Bona oferta d’educació escolar obligatòria  

 

La població escolar a Castelló d’Empúries representa una cinquena part de la 

població (19%). 

 

L’oferta d’educació escolar obligatòria, des dels 3 anys fins als 18, és completa en 

el municipi. A més, el municipi compta amb dues llars d’infants. Però, la població 

escolar entre 14 i 16 anys que vol estudiar cicles formatius s’ha de desplaçar a 

altres municipis.  

 

En el municipi darrerament s’ha inaugurat una escola (CEIP) a Empuriabrava. 

 

 Baix nivell d’instrucció de la població 

 

Només un 4,2% de la població de Castelló d’Empúries té estudis universitaris. En 

canvi un 30,6% té estudis de primer grau (primària).  

 

 Manca una xarxa de camins segurs pels escolars 

 

El municipi no disposa d’una xarxa de camins segurs perquè els nens i nenes del 

municipi puguin arribar a les escoles en condicions de seguretat. 

 

 Oferta d’educació no formal 

 

Al llarg de l’any es realitzen diverses activitats i cursos d’educació no formal en 

diferents equipaments del municipi, fet que complementa l’oferta educativa del 

municipi.  
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 Oferta d’educació ambiental 

 

Dins l’àmbit d’educació ambiental, el municipi de Castelló d’Empúries té l’avantatge 

que una part important del seu terme municipal forma part del Parc Natural dels 

Aiguamolls de l’Empordà, lloc on es pot realitzar diverses activitats d’educació 

ambiental.  

 

A més, per part del Consell Comarcal s’està duent a terme el projecte Escoles 

Verdes a tota la comarca. En aquest projecte es fomenta la recollida selectiva, 

entre altres coses.  

 

15.2. PUNTS FORTS 

 

PUNTS FEBLES – EDUCACIÓ 
 

 Bona oferta d’educació escolar reglada en el municipi 
 
 

 Oferta d’educació no formal variada 
 
 

 Oferta d’educació ambiental 
 

 

15.3. PUNTS FEBLES 

 

PUNTS FEBLES – EDUCACIÓ 
 
 Manca d’una xarxa de camins segurs per anar a l’escola.  
 
 
 Baix nivell d’instrucció de la població en general.  
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16. SALUT I PROTECCIÓ SOCIAL 
 

 

1 6 . 1 .  A N À L I S I  

 
 Presència de serveis i equipaments sanitaris, socials i farmacèutics en 

el municipi.  

 
Castelló d’Empúries disposa d’unes infraestructures sanitàries i socials suficients.  

 

La població de Castelló d’Empúries disposa de dos consultoris mèdics locals: un al 

nucli de Castelló d’Empúries i un altre a Empuriabrava.  

 

En el segon taller de participació de la present Agenda 21 es va constatar la manca 

de recursos i de professionals en els serveis sanitaris. 

 

Per altra banda, en el municipi hi ha un total de 5 farmàcies.  

 

Des de l’Àrea del Consell Comarcal s’ofereixen serveis socials per a la població, 

sobretot per a infants, adolescents, gent gran i dones.  

 

L’Ajuntament disposa d’una Àrea de Benestar Social i Família que disposa de dos 

espais, un al nucli de Castelló d’Empúries i l’altre a Empuriabrava.  

 

 Problemàtiques socials detectades en el municipi. 

 

Des del Consorci de Benestar Social del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, les 

problemàtiques més recurrents en el municipi són: econòmiques, mancances 

socials, laborals i de salut i drogodependències.  

 

Altres problemàtiques tractades, però no tan freqüents, giren entorn la gent gran, 

immigrants, persones amb disminució, violència de gènere, maltractament infantil i 

persones sense sostre. 
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1 6 . 2 .  P U N T S  F O R T S  

 

PUNTS FORTS – SALUT I PROTECCIÓ SOCIAL 
 

 Presència de serveis sanitaris adients al nombre de població.  
 
 

 Existència d’una àrea de serveis socials comarcal que dóna cobertura als 
municipis i presència d’una àrea de serveis social local.  

 
 
 
1 6 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

 

PUNTS FEBLES – SALUT I PROTECCIÓ SOCIAL 
 

 Problemàtiques socials presents en el municipi.  
 
 

 Manca de professionals i recursos en els serveis sanitaris.  
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17. ASSOCIACIONS I CULTURA 

 

 

1 7 . 1 .  A N À L I S I  

 

 Teixit associatiu important.  

 

En el municipi es té constància d’un teixit associatiu important format per un total 

de 105 associacions, la majoria de les quals són esportives. En segon lloc es troben 

les culturals.  

 

Des del Departament de Participació Ciutadana i Relacions amb el Ciutadà, des de 

febrer de 2008 existeix el Registre Municipal d’Associacions de Castelló d’Empúries, 

per tal de registrar les associacions i donar suport i foment al teixit associatiu del 

municipi.  

 

En el segon taller de participació ciutadana de la present Agenda 21 es va dir que 

detectar la poca participació associativa dels habitants d’Empuriabrava.  

 

 Oferta d’activitats i equipaments municipals. 

 

En el municipi hi ha 19 equipaments públics de caràcter social, cultural, religiós i 

esportiu. Abunden els d’àmbit sociocultural, seguits dels esportius.  

 

El municipi gaudeix d’activitats socioculturals variades i festes al llarg de l’any.  

 

 Foment de la participació ciutadana 

 

Presència de dues oficines d’atenció al ciutadà (OMAC), una a Castelló d’Empúries i 

una altra a Empuriabrava.  

 

S’està elaborant un Pla Director de Participació Ciutadana per ordenar, impulsar, 

reglamentar i identificar les eines i mecanismes de participació més adients per al 

context local de Castelló d’Empúries. 
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El consistori ja compta amb experiències de participació ciutadana anteriors com les 

taules de treball per a la promoció de la bicicleta, el POUM, Guia Convivim, etc. 

 

Des del Departament de Participació ciutadana i Relacions amb el Ciutadà, es 

canalitzen els suggeriments, propostes, avisos i comentaris que realitza el ciutadà 

via instància, verbalment, telefònicament o per la web en l’apartat de suggeriments 

o queixes.  

 

 

1 7 . 2 .  P U N T S  F O R T S   

 

PUNTS FORTS – ASSOCIACIONS I CULTURA 
 

 Oferta d’activitats lúdiques, esportives i culturals. 

 

 

 Foment de la participació ciutadana per part del consistori. 

 

 
 Existència d’equipaments culturals, religiosos i esportius. 

 
 

 Teixit associatiu important i existència d’un registre d’associacions.  
 

 

1 7 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

 
PUNTS FEBLES – ASSOCIACIONS I CULTURA 

 
 Manca d’equipaments públics més diversos, tot i haver-n’hi.  

 
 

 Poca participació associativa a Empuriabrava 
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18. SEGURETAT CIUTADANA 
 

 

1 8 . 1 . A N À L I S I  

 

 Existència de dos serveis policials en el municipi. 

 

El municipi compta amb el servei del Mossos d’Esquadra de Roses i el servei de 

Policia Local de Castelló d’Empúries, els quals vetllen per la seguretat ciutadana del 

municipi.  

 

 Elevat nombre de delictes i faltes penals.  

 

L’any 2008 es van denunciar un total de 471 de delictes i un total de 752 faltes 

penals en el municipi (segons els Mossos d’Esquadra).  

 

Els fets delictius  i les faltes penals més freqüents són els delictes contra el 

patrimoni (furts, robatoris, danys, altres estafes, etc.) que representen un 73,80%.  

 

La Policia Local durant l’any 2008 va atendre un total de 41 delictes i 2.399 serveis. 

Els delictes i serveis més abundants giren entorn a la seguretat viària.  

 

Per altra banda, en el segon taller de participació ciutadana de la present Agenda 

21, es va constatar l’existència de furts ràpids i vandalisme en el municipi.  
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1 8 . 2 .  P U N T S  F O R T S  

 

PUNTS FORTS – SEGURETAT CIUTADANA 
 

 Existència de dos cossos de policia en el municipi que vetllen per la 
seguretat ciutadana de Castelló d’Empúries.  
 

 

1 8 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  
 
 

PUNTS FEBLES – SEGURETAT CIUTADANA 
 

 Abundància de conflictes i delictes en el municipi, essent els més nombrosos 
els relacionats amb els delictes contra el patrimoni.  
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19. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ MUNICIPALS 
 

 

1 9 . 1 .  A N À L I S I  

 

 Plantilla de personal municipal abundant.  
 

L’ajuntament s’organitza en set regidories i l’alcaldia. L’any 2006 la plantilla de 

personal municipal comptava amb 228 places, de les quals 63 eren vacants.  

 

 Pressupost municipal  

 

La majoria d’ingressos del pressupost municipal que rep el consistori provenen 

d’impostos directes.  

 

En canvi, la majoria de despeses del pressupost municipal es destinen a les 

despeses de personal.  

 

 Bona qualitat de les platges.  

 

El municipi de Castelló d’Empúries té gairebé 7 km de platges situades en una 

franja costanera d’alt interès natural i turístic.   

 

Una d’aquestes platges és la platja d’Empuriabrava la qual compta amb tots els 

serveis sanitaris, de seguretat i d’oci necessaris i ha obtingut la Bandera Blava.  

 

1 9 . 2 .  P U N T S  F O R T S  

 
PUNTS FORTS – ORGANITZACIÓ I GESTIÓ MUNICIPALS 

 
 Plantilla de personal municipal molt elevada la qual ha de vetllar per una 

bona gestió municipal.  
 
 

 Els impostos directes formen part de la majoria del ingressos del consistori.  
 
 

 Bona qualitat de les platges, tant pel que fa a serveis com a la qualitat de les 
seves aigües. 
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PUNTS FORTS – ORGANITZACIÓ I GESTIÓ MUNICIPALS 
 

 La platja i el port nàutic d’Empuriabrava han obtingut la Bandera Blava.  
 

 

1 9 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

 

PUNTS FEBLES – ORGANITZACIÓ I GESTIÓ MUNICIPALS 
 

 Bona part del pressupost municipal es destina a les despeses de personal. 
 
 

 Existència de places vacants en el consistori.  
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2 0 .  T A U L A - R E S U M  D E L S  P U N T S  F O R T S  I  P U N T S  F E B L E S  
 

 

2 0 . 1 .  P U N T S  F O R T S  

 

MEDI FÍSIC 
 Les bones condicions climàtiques afavoreixen la qualitat de vida dels castellonins. 
 Presència d’aqüífers protegits en el municipi: l’aqüífer profund i l’aqüífer superficial de la plana 

al·luvial del Fluvià i la Muga 
 Existència d’una zona d’alt valor agrícola al sud del nucli urbà, entre la Muga i el terme 

municipal de Fortià 
 L’Estany de Vilaüt i les Llaunes són dos espais considerats d’interès geològic.  
 Actualment, no existeix cap activitat extractiva activa ni abandonada degut a la ràpida 

regeneració dels ambients fluvials. 
TERRITORI 

 Patrimoni arqueològic, arquitectònic i cultural del municipi protegit, del qual dos elements són 
considerats bé cultural d’interès nacional (BCIN). 

 Superfície municipal eminentment agrícola 
 Un 65% del territori està protegit pel Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 
 Municipi amb una bona infraestructura viària que connecta el municipi amb Roses i Figues i els 

nuclis del voltant.   
 Existència d’espais inclosos al PEIN i a la Xarxa Natura 2000.   
 El Pla Director Urbanístic de l’Empordà estableix criteris i objectius per a l’assoliment d’un 

desenvolupament sostenible. 
 S’està revisant el planejament vigent i el municipi comptarà amb un nou Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal.  
 El sistema costaner del municipi es troba protegit, de manera que s’evita la urbanització dels 

espais costaners que es troben lliures d’ocupació.  
 Una xarxa de senders travessa el municipi, així com un conjunt d’itineraris dins el Parc Natural 

dels Aiguamolls de l’Empordà.  
SISTEMES NATURALS 

 Riquesa de biodiversitat animal i vegetal en el municipi. 
 El sector de la Paborderia – Closes d’en Xirivilla presenta un bon estat de conservació en 

conjunt.  
 La Mugueta té una bona representació de bosc de ribera, malgrat trobar-se alterat per algunes 

plantacions de pollancres. 

 La Reserva Natural de les Llaunes presenta un bon estat de conservació, malgrat alguns 
problemes de dulcificació dels ecosistemes i de pressió antròpica.  

 Existència d’una plana agrícola que connecta els dos sectors separats del Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà. 

 Presència de dues unitats paisatgístiques diferenciades, el litoral i la plana interior, que aporten 
riquesa paisatgística al municipi.  

RISCOS AMBIENTALS 
 El municipi de Castelló d’Empúries presenta un risc baix geològic i d’erosió de sòls, d’incendis 

forestals, de neu i de transport de mercaderies perilloses. 
 Malgrat tenir un risc baix per a nevades, el municipi està redactant un Pla d’Actuació Municipal.  

MOBILITAT 
 Més de la meitat dels desplaçaments per motius laborals es realitzen dins el mateix 

municipi. 
 Presència de diversos itineraris per a realitzar a peu o en bicicleta. 

BALANÇ DE L’AIGUA 
 Disminució al llarg dels anys de l’aigua posada a xarxa del nucli de Castelló d’Empúries i la 

consumida en el conjunt del municipi. 
 Projecte d’arranjament i condicionament hidràulic del Rec del Molí. 
 Millora del rendiment de la xarxa d’abastament al llarg dels anys. 
 Presència de dues Estacions Depuradores d’Aigües Residuals a Castelló d’Empúries, fet que ha 

de contribuir a la millora del sanejament de l’aigua.  
 Disminució del volum d’aigua utilitzada pel reg de zones verdes d’Empuriabrava  

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
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 En general, el municipi gaudeix d’una bona qualitat de l’aire. 
SOROLL 

 Inexistència de font de soroll nociva en el municipi. 
 El soroll generat per les activitats industrials i pel trànsit naval no es considera rellevant.  

RESIDUS 
 El municipi no presenta excedent de dejeccions ramaderes 
 Una part considerable dels residus del municipi pertanyen a restes de poda i de jardineria els 

quals es recullen selectivament en punts concrets. 
 Existència de dues deixalleries en el municipi.  
 Implantació del compostatge català, fet que minimitza el nombre de residus recollits en el 

municipi. 
 Implantació de la recollida porta a porta domèstica (en 2 barris) i comercial  que millora la 

gestió dels residus. 
 Implantació de la recollida orgànica a dos barris del municipi. 

ESTRUCTURA ENERGÈTICA 
 El municipi és considerat eficient per generar energia eòlica. 
 Castelló d’Empúries presenta una bona radiació solar, fet que es considera un municipi eficient 

per generar energia solar 

 ACTIVITAT ECONÒMICA 
 Economia basada en els serveis i el turisme, sobretot en els servies hotelers i personals.  
 Existència de programes d’ocupació en el municipi. 
 Gran oferta turística esportiva, cultural i de natura.  
 Elevada oferta d’allotjament en places en càmping.  
 Força de les empreses relacionades amb la transformació de metalls i la producció o 

manteniment d’embarcacions. 
 Alta concentració de les indústries a punts específics. 

 Importància del comerç de materials de transport.  
POBLACIÓ 

 Fort augment de la població durant els últims anys.  
 Alta densitat de població respecte la mitjana comarcal. 
 Pes considerable de la població immigrant.  

HABITATGE 
 Existència d’un departament d’habitatge en el consistori per portar a terme polítiques 

d’habitatge en el municipi.  
 Bon estat de conservació dels habitatges. 
 Parc potencial d’habitatges disponibles, els quals es troben buits.  

TELECOMUNICACIONS I CONNECTIVITAT TECNOLÒGICA 
 En general, bona connectivitat tecnològica en el municipi, tot i que es pot millorar.  

EDUCACIÓ 
 Bona oferta d’educació escolar reglada en el municipi 
 Oferta d’educació no formal variada 
 Oferta d’educació ambiental 

SALUT I PROTECCIÓ SOCIAL 
 Presència de serveis sanitaris adients al nombre de població.  
 Existència d’una àrea de serveis socials comarcal que dóna cobertura als municipis i presència 

d’una àrea de serveis social local.  
ASSOCIACIONS I CULTURA 

 Oferta d’activitats lúdiques, esportives i culturals. 
 Foment de la participació ciutadana per part del consistori. 
 Existència d’equipaments culturals, religiosos i esportius. 
 Teixit associatiu important i existència d’un registre d’associacions.  

SEGURETAT CIUTADANA 
 Existència de dos cossos de policia en el municipi que vetllen per la seguretat ciutadana de 

Castelló d’Empúries.  
PUNTS FORTS – ORGANITZACIÓ I GESTIÓ MUNICIPALS 

 Plantilla de personal municipal molt elevada la qual ha de vetllar per una bona gestió municipal.  
 Els impostos directes formen part de la majoria del ingressos del consistori.  
 Bona qualitat de les platges, tant pel que fa a serveis com a la qualitat de les seves aigües. 
 La platja i el port nàutic d’Empuriabrava han obtingut la Bandera Blava.  
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2 0 . 2 .  P U N T S  F E B L E S  

 

MEDI FÍSIC 
 La morfologia planera del territori ha afavorit la transformació d’aquest mitjançant la 

urbanització.  
 S’han antropitzat les zones humides a través de canals i recs del municipi els quals també 

incideixen en les conques hidrogràfiques i en la desembocadura dels cursos fluvials.  
 Elevada demanda d’aigua per a reg agrícola.  
 El municipi està considerat com a zona potencialment inundable, excepte el nucli urbà.  
 Presència de dues zones de perill d’inundació: el pont vell i les motes de protecció de la Muga al 

seu pas per Empuriabrava.  
 La conca de la Muga presenta contaminació de l’aigua i alteracions morfològiques als marges 

fluvials  
 Les masses d’aigua subterrànies presenten contaminació per nitrats i per metalls.  
 Detecció de concentracions notables d’amoni i plaguicides a les masses d’aigua subterrànies.  

TERRITORI 
 Existència de dues realitats urbanes molt diferenciades, fet que condiciona la matriu urbana del 

municipi.  
 Una desena part del territori (segons el Mapa d’Usos de 2002) es troba urbanitzat.  
 Empuriabrava té problemes de renovació d’aigües i d’acumulació de sediment a la bocana i de 

manca d’espai per a manipulacions d’embarcacions. 
 La trama urbana actual pot créixer fins a un 30% més, segons el Pla Director Territorial de 

l’Empordà.  
SISTEMES NATURALS 

 El bosc de ribera del riu Muga és molt limitat i format per vegetació nitròfila. 
 L’àmbit de la Rubina presenta molta pressió antròpica.   
 La Reserva dels Estanys, de titularitat privada, pateix problemes de drenatge i de sobrepastura. 
 Degradació del litoral com a espai natural degut a la sobrefreqüentació. 
 Supressió de les closes empordaneses per augmentar la superfície de conreu. 
 La carretera C-260, la qual travessa el municipi d’est a oest, actua de barrera per a la fauna i la 

flora.  
 La Mugueta presenta problemes d’eutrofització de les seves aigües.  
 Fragmentació del territori protegit degut a la presència de sectors urbanitzats.  
 Certs aspectes com la dulcificació, salinització o contaminació de les aigües, la presència 

d’espècies al·lòctones, el camp de motocròs, etc. impacten negativament en el territori, 
desmillorant-ne la qualitat ambiental.  

RISCOS AMBIENTALS 
 El municipi de Castelló d’Empúries presenta un risc elevat per inundacions, sismes i per 

contaminació accidental d’aigües marines, fet que l’obliga a disposar d’un Pla d’Actuació 
Municipal per cada risc.  

 El municipi no disposa de cap Pla d’Actuació Municipal actualitzat. En aquest moment està 
elaborant els Plans d’Actuacions Municipal que li són obligats, a més del NEUCAT el qual li és 
recomanat.  

MOBILITAT 
 Un 22% dels desplaçaments per motius laborals es realitzen cap a fora del municipi. 
 El vehicle privat és el principal mitjà de transport, tant per motius laborals com d’estudi.  
 Desplaçaments a fora per raons d’estudi elevat degut a la manca d’equipaments educatius per a 

alguns estudis secundaris i els universitaris. 
 Forta dependència del vehicle privat que implica una taxa de motorització  molt elevada 

respecte la mitjana catalana.  
 Baixa freqüència de cobertura de transport urbà i interurbà.  
 Excés de velocitat per part de les motocicletes al circular per dins el nucli urbà. 

BALANÇ DE L’AIGUA 
 Augment del volum d’aigua posat a xarxa i el consumit durant els mesos d’estiu 
 Augment de l’aigua consumida per a ús municipal 
 La rendibilitat de la xarxa d’abastament és millorable.  

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
 Manca d’una estació de control de la contaminació atmosfèrica en el municipi 
 El transport és el sector que emet més contaminació atmosfèrica en el municipi. 
 Un de cada 10 habitatges considera les males olors com una problemàtica del municipi.  

RESIDUS 
 Els residus industrials han incrementat al llarg dels anys 
 Volum de residus recollits a les deixalleries molt baix.  
 Volum de recollida selectiva insuficient, molt baixa respecte la mitjana catalana. 
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 Elevat volum de residus generats per persona degut a la població estacional. 
 Manca d’una ordenança reguladora de residus de runa 

SOROLL 
 El trànsit, rodat i aeri, i l’oci nocturn són les principals font de soroll en el municipi. 
 En l’actualitat el consistori no disposa de Mapa de Sensibilitat Acústica Municipal, malgrat se 

n’està elaborant un.   
ESTRUCTURA ENERGÈTICA 

 Els combustibles líquids (gasolina i gasoil) són les fonts d’energia més utilitzades 
 El transport és el sector que consumeix més energia del municipi.  
 El municipi no disposa de xarxa de gas natural.  
 No es disposa de dades sobre consum energètic municipal ni d’ enllumenat públic.  
 Es desconeix la utilització d’energies renovables en el municipi.  

ACTIVITAT ECONÒMICA 
 Certa desigualtat de gènere en el mercat laboral. 
 Poca eficiència dels programes d’ocupació existents (treballa.com i DIL). 
 Alta estacionalitat de l’ocupació, ja que durant els mesos d’estiu el nombre de contractacions 

laborals es dupliquen. 
 Gran augment de l’atur durant l’últim any, molt especialment pel que fa als homes que es 

dediquen al sector de la construcció. 
 Pèrdua de relleu generacional en l’agricultura i la ramaderia. Els joves cada cop segueixen 

menys l’explotació familiar. 
 Menys explotacions ramaderes i més grans.  

 Pèrdua d’atracció laboral. 

POBLACIÓ 
 La meitat de la població ha nascut a l’estranger i es concentra a Empuriabrava. 
 Gran percentatge de població flotant 
 Població distribuïda en dos nuclis, la majoria de la qual resideix a Empuriabrava.  
 Disminució dels membres de la llar. 

HABITATGE 
 Pocs habitatges de protecció oficial existents.  
 Elevat nombre d’habitatges de segona residència 
 Presència d’habitatges buits en el municipi.  
 Sobreocupació d’alguns habitatges.  

TELECOMUNICACIONS I CONNECTIVITAT TECNOLÒGICA 
 Manca d’equipaments amb accés gratuït a internet. 
 Manca de formació relacionada amb les noves tecnologies i adreçada a totes les edats.  

EDUCACIÓ 
 Manca d’una xarxa de camins segurs per anar a l’escola.  
 Baix nivell d’instrucció de la població en general.  

SALUT I PROTECCIÓ SOCIAL 
 Problemàtiques socials presents en el municipi.  
 Manca de professionals i recursos en els serveis sanitaris.  

ASSOCIACIONS I CULTURA 
 Manca d’equipaments públics més diversos, tot i haver-n’hi.  
 Poca participació associativa a Empuriabrava 

SEGURETAT CIUTADANA 
 Abundància de conflictes i delictes en el municipi, essent els més nombrosos els relacionats amb 

els delictes contra el patrimoni.  
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ MUNICIPALS 

 Bona part del pressupost municipal es destina a les despeses de personal. 
 Existència de places vacants en el consistori.  
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