
Alt Empordà

19.086 ha

Dins del Cap de Creus s’inclouen, parcial o integrament,
el següents municipis: Cadaquès, Port de la Selva, Garriguella,
la Selva de Mar, Llançà, Palau-averdera, Pau, Roses i Vilajuïga:

- Un litoral rocós amb penya-segats, articulat per cales i petites 
badies. El color gris i negre dels afloraments rocosos té una 
textura i un cromatisme que contrasta amb el blau del mar.

- Muntanya mediterrània caracteritzada per relleus de poca 
alçada. La baixa densitat de la cobertura vegetal de molts sectors i 
el fet de que els afloraments rocosos siguin continus fan que la 
constitució geològica condicioni directament el paisatge.

- Una vegetació caracteritzada per grans extensions de brolles 
com a resultat de l’efecte dels incendis repetits.

- Un paisatge agrícola de vinyes i oliveres, vinculat a les 
construccions de pedra, important des del passat.

- Els principals nuclis de població es localitzen a la costa. Alguns 
d’ells de caràcter mariner com Cadaqués i el Port de la Selva que 
són avui importants centres turístics. Les seves façanes es 
caracteritzen pel predomini del color blanc.

- La tramuntana és un el ement sempre present en el paisatge del 
Cap de Creus i el condiciona.

- Una xarxa d’infrasestructures viàries poc modificada al llarg del 
temps i formada per carreteres estretes i sinuoses que 
ressegueixen la topografia de les muntanyes.

COMARCA:

SUPERFÍCIE:

MUNICIPIS:

TRETS DISTINTIUS:

- L’abandonament dels espais agrícoles més marginals porta a 
grans parcel·les que queden obsoletes i que a la vegada 
perjudiquen en els valors estètics del paisatge.

- Els efectes dels darrers incendis forestals que encara són ben 
visibles.

- El model urbanístic consistent en una proliferació 
d’urbanitzacions que ocupen la primera línia de costa, tal i com es 
pot observar en el tram costaner entre Llançà i Port de la Selva.

- Aparició de continus urbans a la façana litoral, com és el cas de 
Roses est, Cadaqués-S’Oliguera-Portlligat, Port de la Selva nord, 
Llançà sud, Llançà nord i Colera nord.

- La existència de plans urbanístics que plantegen creixements 
desmesurats en relació amb les dimensions dels nuclis de 
població exsitents.

- El foc com a principal agent modelador del paisatge. L’abandó de 
les activitats agràries i forestals suposa un augment de la massa 
boscosa i, conseqüentment, un augment del risc d’incendi.

- La proliferació excessiva d’aerogeneradors a causa de les bones 
condicions eòliques. Tot i que la seva construcció queda 
expressament prohibida en les àrees naturals protegides, sí que 
es poden implantar en la seva perifèria. A vegades els parcs 
modifiquen els perfils de les serres, i, en alguns casos, provoquen 
també l’obertura de noves pistes forestals o l’adequació de les ja 
existents per la configuració de línies elèctriques.

- L’elevat grau de protecció del qual gaudeix la major part de la 
unitat de Cap de Creus garanteix el manteniment de bona part 
dels valors ecològics i naturals.

- L’abundància d’importants restes arqueològiques i edificis 
històrics.

- L’atractiu i valor estètic de les cales del Cap de Creus o dels 
antics pobles de pescadors com Cadaqués.

- Fort impuls i dinamisme del conreu de la vinya, a la unitat de 
paisatge del Cap de Creus i a la comarca de l’Alt Empordà en 
general, que permet el manteniment d’un paisatge vitivinícola 
mediterrani de qualitat que és cada cop més valorat des de tots els 
àmbits.

- S’ha de garantir mitjançant un nou Pla Urbanístic, la preservació 
dels espais litorals no urbanitzats.

- L’ important valor simbòlic que té aquest paisatge per a bona part 
de la ciutadania ofereix noves i interessants perspectives per al 
desenvolupament local del turisme local.

- Aprofitament de les parcel·les obsoletes per a la elaboració de 
projectes atractors del turisme o bé per a la seva acollida.
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FORTALESES I OPORTUNITATS

CADAQUÉS
2.892 hab

ROSES
20.418 hab

FIGUERES
44.255 hab

PORT DE LA SELVA
993 hab

LLANÇÀ
5.214 hab

PALAU SAVERDERA
1.475 hab

VILAJUÏGA
1.155 hab

LA SELVA DE MAR
220 hab

PAU
563 hab

GARRIGUELLA
858 hab
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COMUNICACIONS I ACCESSOS A CAP DE CREUS

Autopista:  AP-7, de Barcelona a la Jonquera, fins a la 
sortida núm. 4, Figueres Sud.

Carreteres:  A-2, de Barcelona a la Jonquera, fins a 
Figueres, després prenem la N-260 de Figueres a 
Llançà o bé es pren la C-68 de Figueres a Roses.

Ferrocarrils: Línia de Barcelona a Portbou. Les 
estacions més pròximes són les de Llançà i Vilajuïga.

Autobusos: Línies des de Figueres a totes les 
poblacions del Parc.

CARRETERA PRINCIPAL

ARQUITECTURA ESTRUCTURA CONSTRUCCIÓ INSTAL·LACIONS IMATGESESTRATÈGIES EMPLAÇAMENT


