
 

 

Tram litoral de Sant Martí d’Empúries 
 
Codi: 23 
 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
7’28 ha. L’Escala. 

 

Delimitació: 
 
L’espai es troba entre el mar i el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. És 
un petit sector litoral que va des de la punta de Sant Martí fins a les Dunes, 
incloent la platja i la reraduna fins la zona urbanitzada.  

 

Caracterització de l’espai: 
 
Zona de dunes fixades a principis de segle amb pi pinyoner (Pinus pinea) i 
Ammophyla areneria. La zona litoral presenta una vegetació psamòfila més ben 
conservada i diversa que la que es troba a la zona protegida de la platja 
d'Empúries i de la platja de les Dunes. Amb tot, aquest espai es caracteritza per 
presentar una vegetació amenaçada en tot el conjunt litoral català, degut a la 
forta pressió que reben les platges durant els mesos d’estiu. La platja presenta 
formacions de dunes mòbils mogudes bàsicament per la tramuntana, en èpoques 
de poca pressió antròpica. 
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Destaca la presència d'espècies de dunes i reradunes litorals. Així, apareixen un 
seguit de comunitats com l’Ammophiletum arundinaceae, la Crucianelletum 
maritimae o la Salsolo-Cakiletum maritimae, cobertes bàsicament per un estrat 
arbori compost per pins pinyoners (Pinus pinea) i algun tamariu (Tamarix 
anglica), i un estrat arbustiu amb espècies típiques de les brolles de romaní i del 



 

 

sotabosc de l’alzinar. Cal destacar la presència del Rumex roseus, espècie que 
conserva aquí l'única població de la badia de Roses. 

 
Qualificació urbanística: 
 

• Sòl no urbanitzable  
 
- Espai lliure públic, Clau B.   
- Platges i Costes, Clau C.   
- Viari i aparcaments, Clau A. 

 
 

Construccions existents: 
 

Edificis esparsos, algunes construccions tenen un notable interès encara que es 
trobin fora de l'àrea delimitada. 

Les vores del Ter vell tenen un interessant recorregut paisatgístic, una isovista 
dinàmica que acabaria després travessant camps més oberts a la llum en el 
veïnat de Cinc Claus, d’interès per l'arquitectura que manté. 

 

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

 

Pressió antròpica a l’estiu excessiva als sorrals litorals, i aparició en alguns punts 
de deixalles domèstiques. Aquest espai es troba actualment envoltat i tancat per 
una xarxa metàl�lica que impedeix el lliure accés a l’espai i comporta un grau 
d’artificialització d’aquest ambient. D’altra banda, cal també assenyalar la 
presència de diferents espècies vegetals al�lòctones i impròpies d’aquest 
ambient, com el pitòsfor (Pittosporum tobira), la tuia (Thuja plicata), el baladre 
(Nerium oleander) o la Cotula australis. Cal destacar la formació de dunes mòbils 
que es degraden en l’època estiuenca.     

 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Regular els accessos a les platges i la circulació de vehicles en aquesta zona. 
L'existència de l'escullera de Sant Martí d'Empúries sembla afavorir l'actual 
acumulació de sorres en aquest tram del litoral. 

 
 

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

 
a) Incloure tot l’espai al Catàleg de patrimoni natural del municipi. 

 
b)      Elaborar un Pla Especial que garanteixi la preservació integral del sistema 

dunar i on s’estudiï l’evolució de la duna dinàmica i l’adopció de mesures 
de protecció de la mateixa. Aquest Pla Especial hauria d’incloure mesures 
per limitar les obres públiques vinculades a la conservació, ús i servei de 
les platges en aquest tram de costa, i garantir que l’accés a la platja sigui 



 

 

ordenat i de vianants, que no s’aparqui de forma indiscriminada en els 
sorrals, ni s’ocupin mitjançant instal�lacions desmuntables. 

 
c) La prohibició d’aparcament i de circulació de vehicles a aquesta zona ha 

d’acordar-se a l’empara d’allò que s’estableix als articles 33.5 de la Llei de 
Costes, en relació al 3.b) de la pròpia Llei que amplia el concepte legal de 
platja a tot el sistema dunar, sistema que ostenta la condició de domini 
públic marítim-terrestre. 

 
d) Al pla municipal d’usos de les platges caldria acotar les àrees d’activitat 

vinculades a la pràctica de vela, a activitats nàutiques, i a l’organització 
de campionats esportius, en espais de sorra on la duna sigui permanent i 
es trobi completament fixada. 

 

 


