
 

 

Parc Agrari de l’Alt Empordà 
 
Codi: 20 
 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 

19.260,80 ha. Albons, Bàscara, Bellcaire d’Empordà, Biure, Cabanes, Castelló 
d’Empúries, El Far d’Empordà, Figueres, Fortià, Garrigàs, Garriguella, 
l’Armentera, l’Escala, la Tallada d’Empordà, Llers, Masarac, Mollet de Peralada, 
Palau de Santa Eulàlia, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Pont de Molins, Rabós, 
Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Sant Pere Pescador, Siurana, Torroella de 
Fluvià, Ventalló, Vilasacra, Vilabertran, Viladamat, Vilajuïga, Vilamacolum, 
Vilamalla i Vilaür.  

 

Delimitació: 
 
Aquest espai abasta la superfície agrícola del reralitoral alt empordanès. 
D’aquesta manera els límits queden establerts d’una banda, per la xarxa d’espais 
d’interès, i de l’altra, per la variant de Figueres i la cota altimètrica dels 40 
metres.  

 

Caracterització de l’espai: 
 

Espai totalment agrícola. La superfície que inclou presenta diferents tipologies de 
cultius entre els quals dominen el blat de moro, els fruiters amb espatllera, els 
gira-sols, el blat, etc. També s’han inclòs les plantacions de pollancres i les 
diferents granges ubicades de manera dispersa per tota l’àrea. Altrament, l’àrea 
inclou petites superfícies forestals que han quedat entre la matriu agrícola.   

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
La inclusió d’aquesta gran àrea dins la xarxa d’espais d’interès natural i 
paisatgístic respon a la necessitat de conservar un espai agrícola de gran valor 



 

 

biològic i paisatgístic, a més de conservar una zona d’alta productivitat agrícola, 
que, de mica en mica, va desapareixent i fragmentant-se per la instal�lació 
d’urbanitzacions, infraestructures i altres activitats, instal�lacions i equipaments 
destinats a la segona residència.  

La delimitació s’ha fet tenint en compte les zones considerades com inundables 
en relació a la Muga i el Fluvià.  L’exclusió d’aquestes zones de les possibilitats 
d’implantar-hi urbanitzacions s’ajusta al criteri d’evitar ocupacions de sòl en 
indrets susceptibles de ser afectats per riuades. 

L’extraordinari valor dels espais agrícoles, situats en zones sotmeses a grans 
pressions urbanístiques (com és el cas de la plana empordanesa inclosa en 
aquesta àrea), adquireix importància fins i tot a nivell de garantir l’equilibri 
territorial i la sostenibilitat ambiental de tota la comarca.  Tanmateix, el 
manteniment dels usos i activitats agrícoles constitueix una mesura 
absolutament imprescindible per a garantir la conservació del paisatge. 

 

Qualificació urbanística: 
 

La important dimensió de l’àrea aquí delimitada i els nombrosos planejaments 
municipals afectats, fa que no es realitzi una anàlisi detallada de les 
determinacions dels mateixos, i de les classificacions i qualificacions 
urbanístiques que els afecten, de manera que es formulen propostes globals que 
garanteixin la conservació integral de l’espai. 

Aparentment, el Parc Agrari pot veure’s afectat i incloure diversos sòls 
urbanitzables o sòls aptes per urbanitzar, en alguns dels municipis que el 
conformen. 

 

Construccions existents: 
 

No s’han analitzat degut a l’extensió de l’àrea. 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 

 

La zona actualment es veu sotmesa a diferents impactes, entre els que 
destaquen els cultius intensius, que necessiten molta aigua (fet que comporta 
l’obertura de nous pous i un augment de la salinització), i un excessiu 
abocament de purins (contaminació d’aqüífers), a part dels pesticides, herbicides 
i fertilitzants. També és comú la presència de noves infraestructures viaries que 
fragmenten l’espai i transformen zones d’alta productivitat, afectant-les amb la 
construcció de carreteres i cinturons de ronda (el cas de la nova carretera de 
Borrassà i Ordis), amb una dimensió i traçat que no sembla tenir en compte la 
imprescindible justificació tècnica. Altres impactes menors són: l’elevada 
atomització/ruderalització dels ambients més pròxims a les àrees urbanitzades, i 
l’abandonament i conseqüent transformació del sòl rural i agrícola en urbà.  

Cal esmentar la marginalitat de moltes explotacions agrícoles presents, ja que 
esdevenen espais residuals on el principal valor que prenen pels seus propietaris 
es basa en l’expectativa que es transformin i edifiquin en un futur.  

Tanmateix, alguns sòls poden veure’s afectats per futurs desenvolupaments 
urbanístics i per l’aparició d’urbanitzacions de segones residències. El caràcter 
rural i predominantment agrícola i ramader d’aquests municipis no justifica la 
necessitat ni la conveniència de la seva incorporació al fenomen urbanitzador 
impulsat per la pressió especulativa present a la zona. 



 

 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 

Conservar aquest espai amb els usos actuals, intentant preservar la riquesa de 
cultius i la integritat del paisatge. Caldria regular la presència de granges i evitar 
la situació actual de contaminació d’aqüífers per nitrats, així com l’obertura de 
nous pous destinats al reg. Cal també frenar el creixement per garantir una 
continuïtat entre els diferents espais presents, aconseguint així que aquesta gran 
àrea sigui un enclavament important per l’equilibri entre la conservació de la 
biodiversitat i del paisatge i activitat agrícola.      

 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 

 

a) Resulta imprescindible garantir la classificació de tota l’àrea com a sòl no 
urbanitzable d’especial valor agrícola. 
 

b) Cal dotar tot l’espai d’un règim urbanístic que limiti els usos possibles als 
estrictament vinculats a les activitats agràries, impedint la incorporació 
d’aquests terrenys als processos de transformació urbanística del sòl. 
 

c) Seria d’especial interès la redacció i aprovació d’un Pla Especial de 
protecció del paisatge i millora del medi rural. Aquest pla podria ser de 
caràcter plurimunicipal, amb la participació de les diferents 
administracions locals afectades, i on es regulessin els usos del sòl i el 
seu règim jurídic. El pla hauria de dotar-se de mitjans econòmics per a 
fomentar i incentivar el manteniment de les activitats agràries, així com 
les bones pràctiques en l’ús del sòl i de l’aigua, la implantació de 
l’agricultura ecològica i l’abandonament progressiu de la utilització 
d’adobs o de tractaments químics de plantes que tinguin característiques 
potencialment contaminants. 
 

d) La constitució d’un consorci d’administracions locals, amb participació de 
tots els ajuntaments, i amb possible intervenció de la Diputació de Girona 
i del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, podria ser un mecanisme 
d’especial interès per garantir la viabilitat de la creació del Parc agrari que 
aquí es proposa. 
 

e) El pla especial hauria de limitar la possibilitat d’implantar a la zona grans 
infraestructures públiques o privades, així com els usos i  les utilitzacions 
del sòl que puguin malmetre o limitar el seu aprofitament agrícola, com 
ho serien la instal�lació de camps de golf, de zones d’acampada, 
càmpings o caravanings, d’abocadors. O bé l’afectació per noves xarxes 
viàries, per antenes de telecomunicacions i per traçats aeris de 
subministrament d’energia elèctrica entre d’altres. 
 

f) Tanmateix, podria avaluar-se la conveniència d’incloure al Catàleg del 
Patrimoni Natural dels municipis els espais i zones de major interès 
paisatgístic d’aquesta àrea, a fi i efecte de garantir la seva preservació. 
 

g) Caldrà procedir a la desclassificació de tots aquells sòls que en l’actualitat 
apareguin classificats com a sòls urbanitzables o aptes per ser 
urbanitzats, mitjançant la tramitació dels corresponents expedients de 
modificació puntual del planejament. 



 

 

 
h) L’extraordinari valor dels espais agraris pel manteniment de l’equilibri 

territorial (especialment en aquelles zones sotmeses a pressions 
urbanístiques com ho són tota la segona línia del litoral gironí i, en 
particular, la plana empordanesa), fa convenient l’impuls i 
desenvolupament de línies d’ajut, mesures i programes ambientals 
específics per al manteniment, suport i recuperació de les activitats 
agràries. Aquests programes i ajuts estan previstos a la Llei 18/2001 de 
31 de Desembre d’orientació agrària.  A tal efecte, caldrà implicar a totes 
les administracions públiques per tal d’implementar, de forma immediata, 
l’endegament de les indicades mesures a l’àrea on es proposa la 
constitució d’aquest Parc Agrari. 
 

i) La figura dels contractes territorials d’explotació, prevista en la indicada 
Llei als articles 2.d, 4.f i 21.e (tot i que encara es troba pendent de 
desenvolupament reglamentari), podria ser un mecanisme adient per a 
garantir un aprofitament agrícola dels terrenys compatible amb una 
gestió ambiental adequada, atorgant els corresponents incentius o 
compensacions econòmiques als propietaris i pagesos que es vinculin 
amb els referits compromisos. 
 

j) Caldria impulsar un programa ambiental de recuperació de les condicions 
naturals dels cursos d’aigua, recs, canals i rieres presents a la zona.  
 

k) Les fórmules de custòdia del territori, destinades a garantir una gestió 
ambiental adequada, també podrien intentar-se en aquesta àrea per part 
de les pròpies administracions públiques locals o per fundacions i entitats 
sense ànim de lucre. 

 
 

 


