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Una consideració prèvia 
 
La determinació d’àrees d’interès natural des del mateix municipi porta associat dues 
bondats a tenir molt en compte: 
 

1a. Ningú com els propis vilatans coneix millor el seu entorn i patrimoni. Demanar-los 
la seva opinió els fa partícips de les determinacions que amb posterioritat es 
puguin prendre. 

2a. Aquelles àrees que lliurament siguin designades pels habitants locals com 
d’interès natural o paisatgístic, tenen el millor garant de la seva preservació.   

 
 
Les eines legals de les que disposa el municipi per a la protecció del seu entorn 
 
Normativa urbanística: refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria 
urbanística (DL 1/1990). Articles 29-37. 
 

Art. 29.1 
 
"En el desenvolupament de les previsions contingudes en els PTSs, ... es podran 
redactar, si fos necessari, plans especials per a l’ordenació de recintes i conjunts 
artístics, protecció del paisatge i de les vies de comunicació, conservació de 
determinats àmbits del medi rural, ...". 

 

Objecte dels Plans especials en relació a la protecció d’espais naturals, segons la 
normativa 
 
1) Protecció d’elements naturals el conjunt dels quals contribueix a caracteritzar el 

panorama. 
2) Preservació de determinats llocs o perspectives panoràmiques del territori de 

Catalunya: 
a) belleses naturals, panoràmiques o perspectives que convingui mantenir per al 

foment del turisme, 



b) predis rústics o de pintoresca situació, amenitat, singularitat geogràfica o record 
històric. 

3) Protecció d’horts, conreus i espais forestals. Poden establir-se restriccions d’ús 
apropiades per impedir la seva desaparició o alteració, 

4) Millora del medi rural. Poden establir: 
a) la modificació de determinats elements vegetals o l’arbrat, 
b) prohibició de construccions i usos perjudicials. 

 
 
Aspectes a tenir en compte en la catalogació d’espais litorals atesa la seva 
estructura, funcionalitat i valors ecològics 
 
Amb l’objectiu d’establir una primera zonificació en els paratges d’interès natural del 
litoral de les comarques gironines, hom ha elaborat la taula-esquema que trobareu a 
continuació. A l’hora de catalogar els diferents sectors segons els criteris que més 
endavant es donen, es tindrà una especial cura en definir unitats territorials els més 
homogènies i grans possibles. 
 
Així doncs, la classificació que es proposa atenent les característiques dels 
ecosistemes que acull un determinat espai és: 
 
 

TIPOLOGIA CARACTERITZACIÓ 

ÀREES D’ESPECIAL INTERÈS 

1.- Cales, platges, 
dunes i sorrals litorals 

Es comprendran totes aquestes formacions, sigui quina sigui la seva mida o 
estat, sempre i quan no presideixin espais costaners amb actuacions 
urbanístiques consolidades en forma de passejos o de fronts marins (a 
excepció de les dunes, que s’hi consideraran totes). En el cas de les cales i 
de les platges, hi quedaran incloses les àrees de roca adjacents que 
contextualitzin l’espai. Pel que fa als bioindicadors, es valorarà de manera 
específica la presència del corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) i del 
sargantaner petit (Psammodromus hispanicus).  

2.- Basses, llacunes i 
zones humides 

Considerarem el conjunt de basses, llacunes i zones humides, ja siguin de 
naturalesa salabrosa o heliòfila, temporals o permanents i naturals o d’origen 
antròpic. 



TIPOLOGIA CARACTERITZACIÓ 

3.- Grans rocams i 
penya-segats 
costaners 

Hom comprèn les àrees de roca i penya-segat costaner lliures d’edificacions, 
d’una certa superfície (> de 5 ha) o extensió (> de 500 m en façana), ja sigui 
amb vegetació arbòria circumdant o bé amb un estrat arbustiu. Es valorarà 
també de forma especial en aquests espais la presència d’espècies com el 
corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis), el falcó pelegrí (Falco 
peregrinus), el xoriguer comú (Falco tinnunculus), el roquerol (Ptyonoprogne 
rupestris), la merla cuablanca (Oenanthe leucura), la merla roquera 
(Monticola saxatilis), la merla blava (Monticola solitarius) i el pela-roques 
(Tichodroma muraria).  

4.- Grans espais de 
brolles i garrigues 

Es consideren en aquest epígraf aquelles zones costaneres amb prevalença 
de la vegetació arbustiva i una superfície superior a les 10 ha. De manera 
més concreta, i pel que fa al component florístic, ens referirem als dominis 
de la garriga (Quercus coccifera) i de les brolles d’estepes (Cistus sp.) i 
romaní (Rosmarinus officinalis). Els elements arbrats, bé que de forma 
discreta i no dominant, poden també ser-hi representats. Com a 
bioindicadors de qualitat ambiental, es valorarà molt especialment la 
presència d’espècies com l’esparver cendrós (Circus pygargus), l’esparver 
d’estany (Circus cyaneus), la perdiu (Alectoris rufa), l’enganyapastors 
(Caprimulgus europaeus), el siboc (Caprimulgus ruficollis), la cogullada 
fosca (Galerida theklae) i el còlit ros (Oenanthe hispanica). 

5.- Grans àrees de 
muntanya i de roca 

Hom abasta els espais no estrictament costaners, amb predomini dels 
ambients de roca poc o molt denudats i d’una certa complexitat orogràfica. 
La superfície mínima que inicialment es considerarà és de 5 ha. Pel que fa 
als bioindicadors, es tindrà especialment en compte la presència d’espècies 
com l’àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), el falcó pelegrí (Falco 
peregrinus), el xoriguer comú (Falco tinnunculus), el duc (Bubo bubo) i el 
pardal roquer (Petronia petronia). 

6.- Alzinars litorals de 
gran superfície i elevat 
potencial ambiental 

Boscos de superfície superior a les 50 ha, ja sigui amb domini estructural de 
l’alzina (Quercus ilex) o del suro (Quercus suber). Els pins, bé que poden 
tenir una presència poc o molt aparent, cal que s’identifiquin com a restes de 
l’antic bosc secundari. De manera específica, es valorarà l’existència 
d’exemplars de roure martinenc (Quercus humilis), així com d’ambients 
humitosos –fondals, córrecs, rieres– on s’hi localitzin els oms (Ulmus minor), 
els freixes (Fraxinus angustifolia), els verns (Alnus glutinosa), els tamarius 
(Tamarix sp.) i, molt especialment, els llorers (Laurus nobilis). Pel que fa a la 
densitat d’habitatges, aquesta haurà de ser inicialment inferior a 1/40 ha. 

7.- Complexos dunars 
interiors 

Es tracta de les formacions de dunes no estrictament litorals, generalment 
amb una coberta arbòria de pins –pi blanc i pi pinyer–, els quals s’utilitzaren 
per fixar-les. Hom considerarà el gruix d’aquestes formacions, sempre i quan 
el fet urbanístic no hagi desvirtuat per complert el seu perfil, la seva 
funcionalitat biològica o la percepció que en puguem tenir com a espai 
natural pròpiament dit. 



TIPOLOGIA CARACTERITZACIÓ 

8.- Corrents d’aigua En aquest epígraf contemplarem el conjunt de corrents d’aigua, ja siguin de 
caràcter permanent o temporal, els quals estructurin al seu voltant unes 
mínimes faixes de bosc galeria –bosc de ribera– o de vegetació palustre. Es 
considerarà especialment la presència de bassiols o engorgats on l’aigua hi 
romangui, si més no, durant les èpoques més eixutes de l’any. 

9.- Grans espais 
agrícoles d’elevada 
qualitat ambiental 

Hom catalogarà les àrees agrícoles de paisatge en mosaic i d’una certa 
superfície (> 100 ha), conjuminació d’espais cultivats –secà o regadiu– i de 
formacions vegetals espontànies en forma d’ambients forestats, boscos 
galeria o faixes i tanques margeneres, entre altres. Els habitatges i 
construccions, en cas de ser-hi presents, es disposaran en una densitat prou 
baixa (< 1/50 ha) com per que no desvirtuïn el caràcter rural de la zona. 

ÀREES D’INTERÈS 

10.- Cales i platges 
presidides per 
elements 
d’arquitectura popular 

Aquí s’inclouen el conjunt de platges i cales presidides per elements 
d’arquitectura popular, bàsicament representades a la zona per antigues 
barraques de pescadors. Tot i que s’acceptarà que aquestes construccions 
hagin derivat cap a altres usos –sempre i quan conservin l’antiga tipologia 
tradicional–, en quedaran excloses aquelles zones en les quals les 
edificacions contemporànies hagin pres un paper protagonista.  

11.- Petites àrees de 
rocams i penya-segats 
costaners 

Es contemplen ara les petites àrees de roca i penya-segat costaner lliures 
d’edificacions, amb una superfície que oscil·li entre les 2 ha i les 5 ha, o bé 
amb una extensió en façana d’entre 200 m i 500 m.  

12.- Petits sectors de 
brolles i garrigues 

S’abasten les àrees de vegetació arbustiva d’entre 4 ha i 10 ha, sempre i 
quan no es vegin afitades en més d’un 50% del seu perímetre per 
actuacions urbanístiques o altres equipaments que desvirtuïn el context 
paisatgístic. Pel que fa a la definició específica de les comunitats vegetals, 
es tractarà bàsicament de les garrigues i les brolles d’estepes i romaní, on 
s’hi acceptarà també una presència discreta d’elements arbrats.  

13.- Petites zones 
rocalloses interiors 

Hom comprèn els espais no estrictament costaners, amb predomini dels 
ambients de roca poc o molt denudats i d’una certa complexitat orogràfica. 
La superfície que inicialment es considera oscil·larà entre les 2 ha i les 5 ha. 

14.- Alzinars litorals 
de gran superfície i 
moderat potencial 
ambiental 

Suredes o alzinars d’una superfície de més de 50 ha i amb una densitat 
d’habitatges superior a 1/40 ha. Els pins, tot i que poden tenir una presència 
poc o molt conspícua, cal que s’identifiquin com a restes de l’antic bosc 
secundari. De manera específica, es valorarà l’existència d’exemplars de 
roure martinenc (Quercus humilis), així com d’ambients humitosos –fondals, 
córrecs, rieres– on s’hi localitzin els oms (Ulmus minor), els freixes (Fraxinus 
angustifolia), els verns (Alnus glutinosa), els tamarius (Tamarix sp.) i, molt 
especialment, els llorers (Laurus nobilis). 



TIPOLOGIA CARACTERITZACIÓ 

15.- Alzinars litorals 
de petita i mitjana 
superfície 

Boscos de superfície entre les 5 ha i les 50 ha, ja sigui amb domini 
estructural de l’alzina (Quercus ilex) o del suro (Quercus suber). Els pins, 
malgrat que poden tenir una presència poc o molt aparent, cal que 
s’identifiquin com a restes de l’antic bosc secundari. Com a valor afegit, es 
tindrà en compte l’existència d’exemplars de roure martinenc (Quercus 
humilis), així com d’ambients humitosos –fondals, córrecs, rieres– on s’hi 
localitzin els oms (Ulmus minor), els freixes (Fraxinus angustifolia), els verns 
(Alnus glutinosa), els tamarius (Tamarix sp.) i, molt especialment, els llorers 
(Laurus nobilis). Pel que fa a la densitat d’habitatges, aquesta haurà de ser 
inicialment inferior a 1/10 ha. 

16.- Pinedes Es comprenen el conjunt de zones forestades en les que els pins hi tinguin 
un paper marcadament dominant, tant pel que fa a l’estructuració de la 
coberta arbòria com a l’aparença dels espais de sotabosc –poc o molt 
esclarissats. Hom considerarà aquells sectors amb una superfície no inferior 
a les 10 ha i una densitat d’habitatges de menys d’1/10 ha.   

17.- Grans espais 
agrícoles de 
moderada qualitat 
ambiental 

Es consideren les àrees agrícoles de paisatge en mosaic de superfície 
superior a les 100 ha i amb una densitat d’habitatges que varii entre 1/20 ha 
i 1/50 ha. En qualsevol cas, però, es tractarà sempre d’una conjuminació 
d’espais cultivats –secà o regadiu– i de formacions vegetals espontànies en 
forma d’ambients forestats, boscos galeria o faixes i tanques margeneres, 
entre altres. 

18.- Espais agrícoles 
de mitjana superfície 

S’abasten les àrees agrícoles de paisatge en mosaic i d’una superfície que 
oscil·li entre les 40 ha i les 100 ha, conjuminació d’espais cultivats –secà o 
regadiu– i de formacions vegetals espontànies en forma d’ambients 
forestats, boscos galeria o faixes i tanques margeneres, entre altres. Els 
habitatges i construccions, en cas de ser-hi presents, es disposaran en una 
densitat no superior a 1/40 ha. 

19.- Espais agrícoles 
de petita superfície 

Hom considerarà les àrees agrícoles de paisatge en mosaic i d’una 
superfície que oscil·li entre les 20 ha i les 40 ha. Els habitatges caldrà que hi 
siguin absents, així com que l’espai mantingui lliure de qualsevol construcció 
o equipament com a mínim un 50% del seu perímetre. 

ALTRES ÀREES A CONSIDERAR 

20.- Altres S’inclouen en aquest epígraf tots aquells espais que no s’ajustin a cap de les 
classificacions esmentades fins ara i que mantinguin com a mínim una 
proporció d’1:10 entre el sòl ocupat per habitatges, construccions i altres 
equipaments i el que resta lliure de qualsevol actuació (àrees agrícoles o de 
creixement espontani de la flora). Tanmateix, en quedaran exclosos els 
espais de menys de 2 ha de superfície.  
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