
                        
        

  ���� Comunicat de premsa  ���� 
 

Oficina de Comunicació i Premsa 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
premsa.tes@gencat.cat  
http://blocs.gencat.cat/territori  
93 495 82 34 Pàg.  1 de 2 
 

Territori i Sostenibilitat cedirà a 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries una 
part de la gestió de la Marina 
d’Empuriabrava 
 
 

• L’acord preveu que l’Ajuntament n’assumeixi les fun cions de 
manteniment, neteja i vigilància a partir de gener del 2014 

 
 
El secretari de Territori i Mobilitat, Ricard Font, i l’alcalde de Castelló 
d’Empúries, Xavier Sanllehí, han signat aquest matí un acord pel qual 
l’Ajuntament, per delegació de la Generalitat, assumirà una part de la gestió de 
la Marina d’Empuriabrava, considerada la marina residencial més gran del món. 
L’acord preveu que a partir de gener del 2014 el consistori es faci càrrec del 
manteniment, neteja i vigilància dels més de 40 quilòmetres de canals 
navegables. Amb aquest nou model es busca una major implicació de 
l’administració més propera al territori i, per tant, una millora en la relació amb 
els usuaris. 
 
Durant aquest 2013 es durà a terme el procés d’implantació del nou model de 
gestió. Per això el Govern haurà d’adaptar la concessió per tal de dotar 
l’Ajuntament de les competències necessàries per al desenvolupament de les 
noves atribucions. En aquest sentit, l’acord contempla la possibilitat de delegar 
al consistori determinades funcions en matèria de policia i inspecció marina, tot 
i que la Generalitat es reserva la inspecció directa. 
 
Un altre punt de l’acord és que l’Ajuntament pugui incloure en les ordenances 
fiscals les previsions necessàries per tal de percebre ingressos públics 
addicionals als actualment existents, especialment via taxes municipals, per 
sufragar les despeses inherents a les competències que es deleguen. 
 
 
La marina 
 
La Marina d’Empuriabrava, construïda l’any 1973, es troba ubicada al terme 
municipal de Castelló d’Empúries, a la comarca de l’Alt Empordà . Situada al 
nord de la desembocadura del riu Muga, compta amb un conjunt de canals 
navegables, que tenen accés a habitatges de diferent tipologia. La Marina es 
comunica amb el mar a través de la bocana situada al nord de la urbanització. 
En conjunt configuren una xarxa de més de 40 quilòmetres de canals 
navegables, amb els corresponents ports interiors que té una capacitat total de 
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4.592 embarcacions. És una instal·lació portuària de titularitat de la Generalitat, 
i està gestionada per Marina d’Empuriabrava SA en règim de concessió. 
 
 
11 de març de 2013 


