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1 RESUM 
 
A resultes d’un conveni entre la Diputació de Girona, la Fundació Territori i Paisatge 
i l’Associació de Naturalistes de Girona, l’any 2005 es va publicar el Catàleg 
d’Espais d’Interès Natural de la Costa Brava.  
 
L’interès d’aquest treball per al planejament dels municipis va animar als promotors 
a fer-ne una ampliació territorial que abastava part de les comarques gironines.  
D’aquí doncs que es canviés el títol substituint el terme de la Costa Brava per el de 
comarques gironines. Així doncs, es va fer una segona publicació que englobava la 
línea litoral i part de l’interior de les comarques gironines. Finalment, aquest darrer 
document recull, la feina elaborada fins al moment, més la informació de les 
comarques de la Garrotxa, Ripollès, Cerdanya i el sector més septentrional de la 
Selva.  
 
El present treball s’estructura en diferents capítols. Els quatre primers fan 
referència als objectius, a l’àmbit del treball, als aspectes metodològics i les 
referències bibliogràfiques. Cal destacar l’apartat referent a la metodologia on 
s’indiquen quines premisses s’han tingut en compte alhora de determinar l’àmbit 
d’estudi i de delimitar les àrees. Segueixen els apartats 5 i 6 on es descriuen 
detalladament els tipus d’espais catalogats i els criteris naturals i paisatgístics 
utilitzats. Es dedica després un capítol que analitza de forma breu quins són els 
usos del sòl actual dels espais catalogats i a continuació és llista per comarques tots 
els espais que formen part del catàleg. Finalment, es conclou un extens capítol 
sobre l’obligatorietat de preservar els diferents tipus d’espais que es cataloguen i 
un resum del tipus de propostes i mesures de protecció. En aquest últim apartat 
s’estableix un llistat d‘espais que inclouen sòls urbanitzables i on es recomana que 
es desqualifiquin per tal de garantir-ne la preservació. 
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2 ANTECEDENTS 
 
L’any 1999 l’Associació de Naturalistes de Girona va proposar a la Diputació de 
Girona i a la Fundació Territori i Paisatge l’elaboració del Catàleg d’Espais d’Interès 
Natural i Paisatgístic de la Costa Brava. Fruit d’aquella proposta i d’uns anys de 
treball, l’any 2005 es presentava en societat la seva publicació.   
 
Aquell treball, el qual sorgia davant la preocupació per a la creixent ocupació del 
territori de la Costa Brava com a conseqüència del desenvolupament urbanístic 
lligat al fenomen turístic i a la conseqüent pèrdua dels valors naturals i paisatgístics 
va propiciar, a banda de diverses actuacions i d’esdevenir una eina per a la redacció 
de planejaments urbanístics de rang superior, la necessitat d’ampliar el catàleg a la 
resta del territori gironí.  
 
Posteriorment l’any 2006 es va presentar una ampliació d’aquell primer catàleg cap 
a altres zones de les comarques gironines. En concret s’englobava la franja de 
terreny que restava entre el corredor d’infraestructures principal (A2, AP7 i TAV) i 
la franja de terreny que abastava el primer catàleg.    
 
És doncs en aquest punt que ara es presenta la tercera fase que inclou tota la 
informació elaborada fins al moment, més les comarques gironines que havien 
quedat fora del passat catàleg. En concret aquests dos trebaalls es complementen 
amb aquest tercer que inclou les comarques de la Garrotxa, Ripollès i Cerdanya, 
més una petita zona de la Selva.  
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3 PRESENTACIÓ I OBJECTIUS 
 
El treball es proposa com un inventari i estudi aprofundit d’una part del territori que 
engloba les comarques gironines tot recercant aquells espais que per les seves 
condicions naturals i paisatgístiques remarquen la singularitat del territori i 
requereixen una major atenció.  
 
Es parteix de la base que ja hi ha tota una sèrie d’espais dotats de figures de 
protecció (parcs naturals, paratges d’interès natural, espais inclosos al PEIN i la 
Xarxa Natura 2000) i que ara, cal incidir en aquells espais que tenen un alt valor i 
que no tenen protecció. Una altra de les premisses bàsiques és la necessitat 
d’articular una xarxa d’espais interconnectats entre si de manera que es doni un 
pas endavant i es superi l’etapa de la creació d’espais protegits, però isolats i sense 
cap connexió.  
 
D’aquesta manera, s’ha articulat una malla molt àmplia que relliga els espais ja 
dotats de protecció (espais del PEIN i la Xarxa Natura 2000), amb els espais 
inclosos en el primer i segon catàleg, donant com a resultat una xarxa d’espais 
d’interès natural i paisatgístic. Una visió conjunta de tot l’àmbit de treball 
proporciona un mapa on es succeeixen espais amb funcions diverses (alt valor 
natural, connectivitat, amortiment, extensió agrària, etc.) que dibuixen una xarxa 
interconnectada, de la qual en queden excloses les àrees urbanes i tot un seguit 
d’àrees buides. Aquestes, o bé es troben afectades per alguna activitat que 
produeix impacte sobre el medi o bé, se situen al voltant de zones urbanes i 
precisen estudis de detall que determinin dins l’escala municipal el seu valor 
estratègic. 
  
El present catàleg dibuixa una xarxa d’espais i estableix un conjunt de 
recomanacions i mesures de preservació i protecció per cada un d’aquests que es 
troben a l’abast de les administracions, especialment els ajuntaments. Així i seguint 
amb la filosofia de la Carta de Tossa (moviment municipalista per impulsar el 
turisme sostenible a la Costa Brava) el present treball respon a les dues mateixes 
demandes que ja es van fer en el seu moment per a la Costa Brava. És a dir, 
realitzar un inventari exhaustiu d’espais i en cada un d’ells, proposar-hi formes de 
protecció i gestió tant de tipus urbanístic com ambiental. 
 
La realització del treball ha anat a càrrec de l’Associació de Naturalistes de Girona, 
la seva coordinació i direcció tècnica l’ha realitzat LA COPA SCCL. Els treballs han 
durat prop d’un any i mig i la Diputació de Girona n’han assumit el seu 
finançament.  
 
Durant més d’un any un equip pluridisciplinar format per l’Albert Albertí (geògraf), 
la Núria Puigdevall (ambientòloga), l’Enric Cortiñas (biòleg), l’Eduard de Ribot 
(advocat), en Santi Llagostera (arquitecte), en Xavier Turró (geògraf) i la Marta 
Picó (geòloga), han treballat en aquest catàleg que ha comptat en cada cas amb la 
col�laboració de professionals coneixedors del territori. Cal destacar les 
col�laboracions fetes pels biòlegs Joan Font (pel que fa a les àrees de l’Alt 
Empordà), Lluís Vilar (pel que fa a les àrees de la Selva i el Baix Empordà), Ramon 
Fortià (pel que fa a les àrees del Baix Empordà), Daniel Puig, Ferran González i el 
geòleg Miquel Casas (pel que fa a les àrees del Ripollès), més  la col�laboració 
puntual d’altres autors. La versió revisada dels treballs ha comptat a més amb la 
col�laboració de Sergi Nuss, Santi Ramos i Enric Pardo.  
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4 ÀMBIT DE TREBALL 
 
L’àmbit d’estudi engloba la totalitat de les comarques gironines: Alt Empordà, Baix 
Empordà, Gironès, Pla de l’Estany, la Selva, Garrotxa, Ripollès i Cerdanya.  
 
La incorporació d’aquests municipis dins el catàleg recau sobretot als valors 
naturals que aquests alberguen. Es tracta de zones poc humanitzades i amb 
qualitats ecològiques i paisatgístiques elevades. En aquest sentit, el catàleg promou 
la recuperació i restauració de punts ambientalment degradats i la preservació 
d’aquells espais dignes de ser valorats. 
 
Del conjunt d’espais, s’han exclòs totes les zones urbanes o urbanitzables, així com 
els espais que ja disposen d’algun tipus de protecció natural, en concret els espais 
PEIN i les zones incloses dins la Xarxa Natura 2000. Aquests no s’han tingut en 
compte a l’hora d’inventariar els espais però sí per assegurar una connectivitat 
ecològica entre ells. 
 
El catàleg a més, esdevé una eina que promou els estudis de permeabilització de 
les infraestructures viàries per tal de garantir la connectivitat ecològica de la zona, 
entenent el medi com un tot. 
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5 METODOLOGIA 
 
A nivell metodològic s’han utilitzat dues escales d’anàlisi que donen lloc a dues 
capes d’informació dins el mateix treball que abasten el mateix territori i que és 
solapen i es complementen perfectament. Una fa referència al conjunt d’espais amb 
importants valors naturals i actualment sense protecció, relligats a través de 
connectors i d’àrees d’amortiment amb els espais inclosos al PEIN i a la Xarxa 
Natura 2000. La segona, estableix una jerarquització del territori en funció del seu 
valor natural, el qual ve determinat pel tipus d’hàbitat. 

 
Finalment, també s’han tornat a delimitar, fruit de la nova informació disponible, 
aquelles àrees amb valors agrícoles i paisatgístics que caracteritzen i representen 
les diferents comarques. Ara bé, tal i com ja es va establir als anteriors catàlegs, no 
s’ha entrat a detall dels valors naturals i arquitectònics concrets ni tampoc a un 
anàlisi exhaustiu del planejament urbanístic, ja que la seva identificació respon al 
manteniment de l’activitat agrícola i ramadera i a la no transformació urbana de 
l’espai. D’aquesta manera doncs, únicament s’ha actualitzat la fitxa de l’espai i 
s’han redefinit els límits, mantenint-ne el nivell d’anàlisi i la fitxa descriptiva dels 
darrers catàlegs. 
 

 
5.1. Fases dels treballs 
 
L’elaboració d’aquest catàleg ha seguit diverses fases: 

 
La primera fase ha estat la recollida d’informació i cartografia del conjunt de les 
comarques analitzades. S’ha treballat a partir dels mapes topogràfics a 1:5.000 V2 i 
dels ortofotomapes a 1:5.000 de l’ICC. La cartografia ha estat una eina bàsica per a 
superposar els espais urbanitzats i els espais protegits per passar posteriorment a 
la delimitació dels espais i l’elaboració de la xarxa. Fruit d’aquesta primera fase i de 
les aportacions de gent coneixedora del territori, s’ha obtingut una primera 
proposta d’espais naturals i paisatgístics.  
 
En la segona fase, s’ha realitzat el treball de camp, visitant cada un dels espais, tot 
analitzant la seva singularitat natural i concretant la seva delimitació definitiva. 
Aquesta segona fase ha culminat amb la tasca de dissenyar la connectivitat entre 
els espais delimitats i entre aquests i els espais ja protegits.  
 
La tercera fase ha consistit en un procés de participació per a les altres entitats i 
associacions coneixedores dels sistemes naturals de les comarques gironines per tal 
de complementar redefinir els espais prèviament seleccionats. 

 
La quarta fase del treball ha estat l’anàlisi individual i aprofundida del planejament 
urbanístic de cada un dels municipis de l’àrea d’estudi. Així, s’ha utilitzat el servei 
del Registre del Planejament Urbanístic de Catalunya via web o en cas de no trobar 
la informació requerida, s’ha visitat la Delegació Territorial d’Urbanisme de la 
Generalitat de Catalunya a Girona. 

 
En la cinquena fase s’ha realitzat la tasca de revisió que ha incidit bàsicament en 
determinar diverses àrees d’amortiment als espais PEIN i en delimitar les franges 
de protecció externa a l’àmbit analitzat en detall. Aquesta revisió ha incorporat 
nous espais al catàleg i ha modificat algunes delimitacions originals. 
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Finalment, i a partir de la cartografia d’hàbitats de Catalunya s’ha valoritzat la 
totalitat de la matriu territorial per tal de plasmar que la resta del territori, tot i no 
està catalogat, també alberga un interès a l’hora de garantir la qualitat paisatgística 
i ecològica del territori. En el mapa final resultant apareixen grafiades aquelles 
cobertes amb un valor final superior o igual a 4.  

 
Aquest valoració s’ha establert a partir de l’agrupament dels hàbitats que formen 
part de la cartografia hàbitats de Catalunya en grans categories fins a assolir un 
tipus de coberta de sòl. S’ha calculat a partir de l’índex que mesura el grau de 
naturalitat potencial de la coberta del sòl en qüestió,  el qual ve donat per la suma 
del grau d’humanització de la coberta i del grau de naturalitat d’aquesta. L’escala 
de valorització és la següent: 

 
 
 
 
 
 
 

Tipus de coberta del sòl 
Grau de 

naturalitat 
Grau 

d'humanització Valor 

Aigües corrents 3 3 6 

Aigües dolces estagnants 3 2 5 

Aigües salabroses o salines, estagnants 3 3 6 

Àrees talades o cremades 2 2 4 

Basses i canals artificials 1 1 2 

Boscos aciculifolis 3 2 5 

Boscos caducifolis, planifolis 3 3 6 

Boscos esclerofil�les 3 3 6 

Boscos i bosquines de ribera o de llocs 
molt humits 3 3 6 

Boscos mixts de caducifolis i coníferes 3 2 5 

Bosquines i matollars de muntanya i de 
llocs frescos de terra baixa 

3 2 5 

Bosquines i matollars mediterranis i 
submediterranis 3 2 5 

Grau de naturalitat 
1. Baix 
2. Mig 
3. Alt 

 

Grau de d’humanització 
1. Alt 
2. Mig 
3. Baix 
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Tipus de coberta del sòl 
Grau de 

naturalitat 
Grau 

d'humanització 
Valor 

Camps abandonats, ermots i àrees 
ruderals 2 2 4 

Ciutats, pobles i àrees industrials 1 1 2 

Conreus herbacis 1 2 3 

Conreus llenyosos i plantacions d'arbres 1 2 3 

Herbassars, jonqueres i prats humits 3 3 6 

Matollars i formacions herbàcies de sòls 
salins o guixencs 

3 3 6 

Parcs urbans i jardins 1 1 2 

Pastures intensives 1 2 3 

Prats acidòfils secs 3 3 6 

Prats de dall i pastures grasses 3 2 5 

Prats, basòfils, secs, de terra baixa i de la 
muntanya mitja 

3 3 6 

Roques no litorals 3 3 6 

Tarteres 3 3 6 

Vores d'aigua i altres hàbitats inundats 3 3 6 

 
 

5.2. Consideracions metodològiques 
 

Des d’un punt de vista metodològic cal tenir present les següents consideracions: 
 

L’escala de treball ha estat 1:5.000. Per tant poden haver-hi petits espais amb 
especials valors i interès que per raons de representativitat a aquesta escala no 
hagin estat grafiats. Aquesta mancança pot ser especialment rellevant en els petits 
espais que encara queden lliures entre les zones urbanes, donat que la 
intencionalitat del present treball ha estat a més de detectar espais d’interès buscar 
la connectivitat entre aquests. 

 
Els espais buits que queden corresponen: a espais urbans que presenten alguna 
activitat que impacte sobre el territori; a espais que per la seva situació propera a 
zones urbanes necessiten un anàlisi més detallat que en determini el seu valor 
estratègic a escala local; o a espais que tot i tenir una certa condició d’espai 
natural, degut als criteris que s’han utilitzat per a la selecció dels espais que han de 
conformar el catàleg, no es consideren prou rellevants. Per això s’ha cregut oportú 
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establir una valoració global de tot el territori analitzat per tal que complementi el 
catàleg i també per evitar caure en l’error que aquelles zones que s’han exclòs no 
presenten valor i per tant poden ser injustificadament transformades.    

 
S’han emprat els límits municipals que apareixen a la web del Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya a escala 1:200.000. La delimitació 
cartogràfica dels espais del PEIN i XN2000 és a 1:50.000 i són les que apareixen a 
la web del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Aquests límits es consideren 
no definitius i per tant poden ser objecte de modificacions. Cal esmentar que espais 
del present catàleg adjacents al PEIN i/o XN2000 sempre adaptaran la seva 
delimitació al contorn d’aquests. 

 
Els planejaments urbanístics consultats són els que han estat disponibles als 
Serveis Territorials d’Urbanisme de Girona o a la web del PTOP, des del març de 
2008, data en què començaren els treballs fins al febrer de 2009, prèvia a la seva 
publicació. Per tant és possible que modificacions puntuals de planejament que 
hagin estat incorporades en els textos refosos a Urbanisme amb posterioritat a 
aquestes dates no hagin pogut quedar recollits. Aquestes deficiències causades per 
la pròpia dinàmica del planejament urbanístic municipal poden generar petits errors 
en algunes delimitacions d’àrees o en l’anàlisi urbanística que en cap cas desvirtuen 
el treball, ni els valors dels espais catalogats. 

 
Tanmateix, a l’hora de confeccionar la fitxa en aquesta ampliació del catàleg s’ha 
cregut oportú fusionar els dos subapartats que fan referència a les mesures de 
caràcter ambiental i urbanístic en un únic punt. D’aquesta manera, la fitxa actual 
en el seu últim punt tracta les Actuacions i mesures de gestió urbanística i 
administrativa per a la preservació de l’espai. Mesures de caràcter urbanístic i 
ambiental.  

  
Cal també posar de manifest que el present document s’ha relligat amb els espais 
que conformaven els anteriors catàlegs, aspecte que ha implicat la modificació dels 
límits que definien els parcs agraris definits en els anteriors catàlegs.  

 
Finalment, també s’ha de dir que el contingut dels treballs s’ha distribuït a través 
del CDRom que teniu a les mans i es concreta en: la Memòria, el Geovisor que 
permet la consulta cartogràfica i documental dels espais (cada espai és identificat i 
caracteritzat mitjançant una fitxa codificada que es desplega en format PDF), les 
delimitacions dels espais en format DXF i SHP per tal de facilitar l’anàlisi compatible 
amb els sistemes actuals de CAD i ARC-INFO/ARC VIEW, i el mapa resultant final 
amb format JPEG.  
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5.3. La classificació dels connectors ecològics i la determinació dels 

punts per a la permeabilització del cordó d’infraestructures 
 
Es fa una classificació dels diversos connectors identificats segons la seva 
funcionalitat ecològica actual per tal de poder identificar, posteriorment, aquells que 
requereixen una actuació urgent per tal de poder reconstituir-la.  
 
 

CODI NOM 

3 Riera de Molinars 

12 Conector el Penardell - Parc natural del Cap de 
Creus 

13 Connector de Palau -Mas Fumats 

19 Connector Camp del Serrat - Parc Natural 
Aiguamolls Empordà 

21 Connector Riu Vell - Parc Natural dels aiguamolls 
de l'Empordà 

25 
Connector PNAE - Muntanya d'en Vilanera - Antic 
estany de Bellcaire 

41 
Connector Muntanyes de Queramany - Platja de 
Pals 

44 Connector Les Gavarres - Muntanyes de Begur 

46 
Connector Salt de Sesegues- Muntanyes de 
Begur 

47 Corredor Puig Roí- Puig de les Pasteres 

51 Connector Puig del Migdia - Puig d'en Gotes 

54 Connector el Treumal - les Gavarres 

60 
Conector les Gavarres - Cadiretes (Costa d'Alou-
Riera de Salenys) 

64 
Connector el Bosc d'en Provençal - Massís de 
cadiretes 

73 Conector de la Selva Marítima 

75 Connector Cala Canyelles - Massís de Cadiretes 
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81 Connector conca del Valldolig 

83 
Boscos de la Serra Llarga - Cala St Fransesc- 
Sta. Cristina 

84 Conector Turó de Montell - Delta de la Tordera 

91 Capçalera del riu LLobregat i St. Julià dels Torts 

86 Plans al�luvials del riu Llobregat, el torrent d'en 
Bosquerós i la riera de la Guilla 

90 Plans al�luvials de la Muga 

93 Plans al�luvials del riu Manol 

95 Riera d'Àlguema 

97 Plans al�luvials del riu Fluvià 

99 Pla d'Usall 

101 Riera de Cinyana 

102 Riera de la Farga 

103 
Plans al�luvials del Garrumbert, el Terri, el 
Reverdit i el Remença, el Riudellots i el Matamors 

107 Plans al�luvials del tram mig del riu Ter 

109 Riera d'en Xuclà 

111 Tram baix de la Llémema 

116 Santa maria de Viladamany - Mas Serra 

117 Plans al�luvials del riu Onyar 

119 Torrent de Bagastrà 

124 Riera de Pins i rec Clar 

125 
La Creu de la Riera, Bosc de can Carbó i la 
Marata 

127 Riera de Santa Coloma 

129 Sèquia de Sils 

132 Plans al�luvials de la Tordera 
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134 Torrent de la Teuleria 

135 Barranc de Noalard i torrent de Sant Jacint 

137 Riera de Breda 

141 Vall del riu Ser 

143 Conca del riu Borró i de la riera de Buranc 

146 Serres de Cogolls, les Encies i Siubès 

149 Roca d'en Pla, Sant Martíde Cladells i Begissot 

154 Plans al�luvials del curs alt del riu Fluvià 

156 Plans al�luvials del riu Llierca 

160 Serra de Matamala 

163 Tram del riu Ter, entre els Pintors i Terradelles 

171 
Pla de les Salines - Muntanya de Palòs - Collada 
de Toses 

176 Pla d'Anyella 

177 Riu Freser 

178 Esteguelella - Les Comes del Barricó 

181 Espinalba, Cavallera 

186 
Bac d'en Barrera, serra de les Cambres, bac del 
Mariner 

189 Solana de Fontlletera - Serra de Mont Roig 

190 Serrat del Pollastre - El Verdaguer 

192 Els plans al�luvials del ripollès 

193 Coll de Merolla 

204 Plans al�luvials del riu Segre 

206 Plans al�luvials de la Valirota 

206 Plans al�luvials del riu d'Alp 

208 Plans al�luvials del riu Aravó 
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Finalment, també s’han sobreposat l’estudi de “Diagnosi d’espais connectors de la 
demarcació de Girona” per tal de poder destriar aquells punts que permeten 
traspassar el cordó d’infraestructures i que a l’hora permeten enllaçar 
ecològicament els espais que conformen el present catàleg d’aquells que permeten, 
únicament, traspassar-ho.  
 
En aquest sentit, cal també esmentar que s’han identificat aquells punts que tot i 
no oferir actualment garanties de permeabilitat del cordó viari, potencialment 
esdevenen de gran interès, ja que una correcta gestió o l’aplicació de mesures de 
recuperació són clau per reforçar i garantir la permeabilitat a banda i banda 
d’aquests eixos viaris principals (AP-7, A-2 i TAV). 
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6 BIBLIOGRAFIA DE REFERÈNCIA 
 
Per l’elaboració del treball s’han seguit algunes obres bibliogràfiques claus amb la 
finalitat desenvolupar la idea de xarxa, com també alguns exemples realitzats ja 
anteriorment, tant a Catalunya com en d'altres països. 
 

a) Referències bibliogràfiques. 
 
Com a referència bibliogràfica base, s’ha seguit el treball de Mallarach J.M. (1999) 
Criteris i mètodes d’avaluació del patrimoni natural, Departament de Medi Ambient, 
ja que ha estat clau per definir la metodologia tècnica d’aquest estudi (veure 
l’apartat 7 sobre criteris). Ara bé, també s’han seguit altres referències: 

 
- Smith D. S. & Cawood Hellmund P, ed. (1992). Ecology of greenways. Design and 
function of linear conservation areas. University of Monnesota Press. 
Mineapolis. London). 
 
-Mallarach, J.M. (1993): Estudi de diagnosi i aplicació al Pla d’Espais d’Interès 
Natural de Catalunya de les experiències sobre corredors biològics als Estats Units 
d’Amèrica, Departament de Medi Ambient (no publicat). 
 
- Rossell, C.; Velasco, J. M., (2000): Manual de prevenció i correcció dels impactes 
de les infraestructures viaries sobre la fauna. Barcelona: Departament de Medi 
Ambient. Generalitat de Catalunya. 
 
- Generalitat de Catalunya, (1999): Departament de Medi Ambient. 1999. Directrius 
estratègiques per al manteniment de les connexions ecològiques i paisatgístiques 
entre els espais protegits. 68 p. Inèdit. 
 
- Pino, J.; Rodà, F., (1999): “L’ecologia del paisatge: un nou marc de treball per a 
la ciència de la conservació”. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 67, 
pàg. 5-20. 
 
- Fortià, R., 1995: “Disseny d’estructures de connexió biològica”. Revista de Girona, 
173, pàg. 622-627. 
 
- Fortià R. (1995): “La gestió dels recursos i el territori: els corredors biològics” . 
Revista de Girona, núm 172. Girona. 44-48 
 
- Arquimbau R. & Pietx J. (2002): “Qüestions metodològiques i conceptuals en 
l’elaboració de la xarxa d’espais naturals a Osona” . Perspectives Territorials, núm. 
2, privamera del 2002. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge (2006): Bases per a les Directrius de 
connectivitat ecològica de Catalunya. Generalitat de Catalunya, Departament de 
medi Ambient i Habitatge 
 

b) Altres treballs sobre connexions biològiques i paisatgístiques a Catalunya 
 
La literatura desenvolupada fins ara sobre aquest tema és a hores d’ara molt 
important, i no només a nivell d’Europa o mundial si no també a Catalunya. 
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Diferents estudis i obres s’han anat desenvolupant a partir de la dècada dels 
noranta.  
 
Al principi, alguns d’aquests estudis eren bàsicament de caràcter teòric, però també 
n’apareixen d’altres que feien propostes més o menys concretes sobre la 
connectivitat en diferents indrets del país. Així en aquest sentit destaquen la Via 
Verda, promoguda pel Fòrum Terrassenc per la Protecció i l’Ordenació del Medi 
Natural i del Paisatge, on delimitava un corredor verd que unís els espais naturals 
de Collserola i de St. Llorenç del Munt-Serra de l’Obac, mai es va plasmar sobre el 
territori; i l’estudi, realitzat per l’Equip de Rius de la Mancomunitat de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, per tal d’establir criteris i tendències per recuperar els 
espais fluvials dels rius Besòs i Llobregat i determinar-ne el valor de continuïtat 
natural. Aquest últim s’ha plasmat en la recuperació del tram final del riu Besòs. 
 
Seguint la línia d’estudis de propostes concretes que consideren la connectivitat 
ecològica i paisatgística, cal destacar, pel seu ampli abast territorial: L’Anella Verda. 
Aquest és un projecte promogut per la Diputació de Barcelona per tal d’estudiar la 
viabilitat de la connexió dels diferents espais naturals que gestiona. Actualment 
d’aquest estudi hi ha una selecció dels espais potencials de connectivitat ecològica 
implicats, on s’han desenvolupat estudis més concrets com el de connectar el 
Montseny i Sant Llorenç del Munt (Pino & Rodà, 1998) o l’estudi que sobre 
connectivitat entre Montserrat i els espais del PEIN situats més a l’oest. 

 
També, l’aplicació del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) a partir de 1993, ha 
permès també un ampli ventall d’estudis, alguns de concrets altres de més 
generals, sobre la connectivitat. Així, dins el programa de desenvolupament del 
PEIN i per tal d’assegurar els nivells d’interconnexió que proposa el mateix PEIN (i 
també el Pla Territorial General de Catalunya), es va desenvolupar un 
subprograma, a càrrec del Departament de Medi Ambient, d’establiment de 
connexions ecològiques i paisatgístiques entre els diferents espais naturals que el 
formaven. 
 
En principi, doncs, es varen impulsar estudis de tipus més general i conceptual 
(Campillo, 1993; Mallarach, 1993) i d’altres que són anàlisis, diagnosi, propostes de 
zones de connexió i estudis de connectivitat, com per exemple: a la plana del Vallès 
(Diego et al, 1994); al riu Tordera (Rosaura, 1993); a l’Alt Empordà (Fortià, 1994); 
al Llindar de Maçanet i conca de la Riera de Santa Coloma (ANG, 1994). 
 
A finals de la dècada dels noranta, apareixen uns altres estudis que també es 
caracteritzen per què n’hi ha uns d’abast territorial a nivell de Catalunya, on es 
tenen en compte (o s’emmarquen) les diferents Estratègies de Conservació de la 
Biodiversitat1, i uns d’altres de més concrets on ja s’hi incorporen anàlisis 
quantitatives, generats a partir dels sistemes d’informació geogràfica. 
 
Entre aquests destaquen: l’estudi realitzat entre Collserola i Sant Llorenç del Munt 
(Bosch R., 2000), l’estudi de detall de la permeabilitat biològica, a partir de la 
cartografia hàbitats de Catalunya, entre les Serres del Cadí Moixeró i la Tossa Plana 
de Lles-Puigpedrós (Geodata 2000); la delimitació d’àmbits de protecció especial 
per la planificació dels espais naturals entre la Garrotxa i el Ripollès (Mayor X. i 

                                                 
1 Són les que fan referència a la Unió Europea (Comissión de la Comunidades Europeas, 1998); a la  
Dirección General de Conservación de la Naturaleza (1999); Instituto de Recursos Mundiales (WRI), 
Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) i Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(1992); i Institució Catalana d’Història Natural de Catalunya (2000) 
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Geodata, 2000); l’anàlisi a escala de detall de les zones d’interès connector al Parc 
natural de la Zona Volcànica (Mayor X., 2000); el de desenvolupament d’un mètode 
d’anàlisi en base als sistemes d’informació geogràfica, per la determinació 
sistemàtica de les zones d’interès per garantir la connectivitat biològica (Terrades 
G., 1999), o el Marc Estratègic de les Gavarres (Geodèsia, 2001). 

 
c) Treballs recents sobre connexions biològiques i paisatgístiques en el 

territori analitzat 
 

- Diputació de Girona (2005): Estudi de permeabilitat del corredor 
d'infraestructures (TGV, AP-7, A-2, ferrocarril) de les comarques gironines. 
http://www.ddgi.cat/mediambient/mediamb003.html 
 
- Diputació de Girona (2005): Informe sobre les mesures correctores en el Tren de 
Gran Velocitat (TGV) en matèria de connectivitat. 
http://www.ddgi.cat/mediambient/mediamb003.html 
 
- Diputació de Girona (2005): Guia metodològica per a la millora de la connectivitat 
a la demarcació de Girona. http://www.ddgi.cat/mediambient/mediamb003.html 
 
- Diputació de Girona (2005): Diagnosi territorial sobre les àrees crítiques en 
matèria de connectivitat a la demarcació de Girona. 
http://www.ddgi.cat/mediambient/mediamb003.html  
 
- Departament de Política Territorial i Obres Públiques: Pla Territorial de l’Empordà. 
http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/directors/territorials/pdtemp/doc
umentacio_i_planols.jsp 
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7 CRITERIS DE SELECCIÓ I ELS ESPAIS 
 
7.1.  La selecció dels espais naturals i de les connexions ecològiques: 
els criteris d’interès natural 
 
La primera etapa de l’estudi ha consistit en identificar, avaluar i seleccionar totes 
les àrees amb un determinat interès natural o que tenen una funcionalitat clau 
alhora de mantenir la connexió entre els espais d’interès natural. S’han inclòs 
també espais que actualment tenen un baix interès natural però que amb una bona 
gestió es poden recuperar i ser espais ecològicament molt interessants. 
 
També s’han incorporat altres espais que desenvolupen funcions de tampó per tal 
d’evitar el contacte directe entre zones d’alt interès natural i zones urbanes o 
periurbanes. Són d’especial importància al voltant dels EIN. Un exemple seria 
l’espai delimitat al voltant del’Alta Garrotxa. 
 
Cal remarcar que aquells sòls sota categories de planejament de caràcter urbà (sòl 
urbanitzable delimitat, sòl apte per urbanitzar, sòl urbanitzable no delimitat, etc.) i 
que tenen interès natural també formen part de la xarxa. Aquest fet es deu a dues 
raons principals: per ésser conscients dels tipus d’hàbitats que van desapareixent i 
per què a vegades esdevé l’única opció per tal de poder mantenir l’estat de 
conservació de l’espai o de mantenir continuïtat entre els diferents espais naturals. 
 
Els fonaments bàsics per establir la xarxa han estat: 
 

a) El sòl urbà determinat pel planejament vigent de cada municipi, no forma 
part de la xarxa d’espais naturals. 

 
b) El sòl inclòs en el Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEIN) i a la 

Xarxa Natura 2000 amb les corresponents delimitacions, ha passat a formar 
part directament de la xarxa. 

 
c) La resta de territori que té aquests valors o funcions: 
 

1. Valors naturals i/o físics intrínsecs 
2. Potencial natural com a espai a restaurar 
3. Zones tampó – Caràcter d’amortiment 
4. Funció de connector ecològic entre dos o més espais 

naturals. 
 
Així doncs, els criteris per a la selecció i delimitació de les diferents àrees d’interès 
ecològic i paisatgístic es basen en: l’anàlisi de les característiques del medi natural 
a Catalunya; en les diverses recomanacions d’organismes internacionals 
especialitzats com l’Estratègia mundial de la conservació (1980) elaborada per la 
UICN, el PNUMA i WWF; en Estratègia Catalana per a la conservació i l’ús sostenible 
de la biodiversitat; en les Directrius bàsiques sobre connectivitat elaborada pel 
Departament de Medi Ambient i Habitatge (2006); i a les propostes precedents 
relatives a la definició de xarxes d’espais naturals a protegir, com el mateix Pla 
d’Espais d’Interès Natural (PEIN).  
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Així doncs els paràmetres utilitzats són els següents: 
 
a) Diversitat biològica i ambiental 

 
S’entén per diversitat l’abundància d’espècies d’una comunitat, d’un determinat 
hàbitat, d’un ecosistema, d’un tipus de paisatge, etc. mesurada en funció del 
nombre d’aquestes espècies, d’aquests hàbitats, d’aquests ecosistemes, d’aquests 
paisatges, etc. i de llur riquesa relativa. 

 
Dins l’àrea d’estudi s’han detectat la presència de microambients que alberguen un 
important nombre d’hàbitats propis de regions biogeogràfiques diferents a la 
mediterrània i l’existència de recents ecosistemes fruit de la intervenció humana, 
tots aquest conformen un paisatge heterogeni amb presència d’ambients concrets i 
característics d’aquests indrets que resulten ser un valuós patrimoni natural. 

 
La pèrdua irreversible d’hàbitats, espècies úniques o molt rares dins l’àmbit 
estudiat i també a Catalunya, es tradueix en un fet molt negatiu a curt termini i 
també a llarg termini ja que pot afectar els beneficis que la conservació de la 
biodiversitat aporta de forma positiva a la societat (productes químics, espasi d’oci, 
etc.); als serveis que ens ofereixen els ecosistemes (qualitat atmosfèrica, 
conservació i regeneració del sòl, balanç hídric, etc.); a la qualitat de vida de la 
societat; a les característiques estètiques i perceptives que en pot gaudir la 
persona. 
 
b) Representativitat 

 
Molt relacionat amb el concepte anterior, aquest criteri fa referència a tots aquells 
elements (espècies, comunitats, paisatges, etc.) que caracteritzen d’una forma 
única i singular l’espai o les diferents comunitats naturals localitzades en l’àrea 
d’estudi. 

 
Els espais més representatius dels ecosistemes catalans i europeus han estat 
recollits pel PEIN i la Xarxa Natura 2000. Tot i això per raons administratives i 
polítiques, parts importants del territori amb valors idèntics als d’aquest espai, es 
troben desprotegits. En aquest sentit el PEIN i la Xarxa Natura 2000, esdevenen 
figures de protecció d’espais homogenis que convé completar amb àrees amb 
valors equiparables que queden fora d’aquesta salvaguarda. 

 
El present catàleg doncs, engloba àrees que pels veus valors intrínsecs són 
representatius del territori de les comarques gironines, en serien alguns exemples 
l’espai de la Miana, la Vall de Bianya, el plans al�luvials del curs alt del riu Fluvià, 
Cal Gat, el Cap de Portbou. 
 
c) Raresa 
 
El següent criteri en fonamenta en dos atributs: els geogràfics que fan referència a 
un element (espècies, comunitats, paisatges, etc.) que ocupi una àrea restringida, 
concretament la mediterrània nord-occidental, i els demogràfics, és a dir que el 
nombre d’un determinat tipus d’espècie, hàbitat, comunitat, etc. sigui reduït. 
 
Per tant, s’han determinat espais que tenen diferents graus de raresa. S’ha 
diferenciat entre àrees amb elements (poblacions, races, espècies, hàbitats, 
ecosistemes o paisatges i elements geològics) amb una escassa distribució; àrees 
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amb elements endèmics o de distribució restringida; àrees amb elements disjunts, 
és a dir que presenten espècies, hàbitats, ecosistemes, paisatges, etc. que estan 
separats de la seva àrea de distribució principal i que poden diferir, en el cas de les 
espècies, genèticament de la població principal; àrees amb elements perifèrics, que 
es troben en el límit de l’àrea de distribució geogràfica; i finalment àrees amb 
elements de regressió. 
 
d) Fragilitat 
 
Es parla de fragilitat coma la susceptibilitat que té una determinada formació 
geològica, comunitat vegetal o paisatge, a una pertorbació que normalment és 
d’origen antròpic. 
 
La fragilitat que s’ha tingut en compte ha estat principalment sobre afloraments 
geològics, sobre els sòls; sobre espècies de flora i fauna concretes; sobre 
comunitats vegetals i sobre paisatges agraris d’alt valor paisatgístic i ecològic.  
 
Aquest concepte permet incloure al catàleg espais vulnerables amb dificultat de 
recuperar-se fàcilment, enfront a la degradació a què poden estar exposats, fent 
perillar fins i tot la seva continuïtat.  
 
Moltes de les àrees delimitades contenen espècies vulnerables (segons la 
classificació de la UICN) i protegides per la legislació catalana, que conformen 
ambients molt fràgils però alhora amb una alta diversitat biològica, que si 
desapareguessin, ho faria també part de la identitat pròpia del territori.  

   
e) Singularitat 
 
La presència d’aquells valors naturals diferenciats i únics, és el que s’entén com a 
singularitat. Aquest criteri farà referència bàsicament a determinades singularitats 
geològiques, biològiques o del paisatge. 
 
Sortosament aquest criteri és present a tots els espais, per tant no serà 
determinant per la inclusió d’un espai d’una àrea al catàleg sinó que serà un valor 
afegit a la diversitat 
 
D’altra banda s’ha d’entendre aquest criteri aplicat a l’escala de treball que hem 
utilitzat, donat a una escala de detall apareixerien amb tota seguretat molts més 
elements que els descrits. 
 
f) Connectivitat 
 
La connectivitat és la qualitat que fa possible el contacte entre diversos 
ecosistemes, espais naturals, comunitats, espècies o poblacions. Aquest criteri ha 
permès establir mitjançant la delimitació de diferents àrees una certa continuïtat 
dels sistemes naturals, evitant així la fragmentació dels hàbitats i la pèrdua per 
aïllament de bona part del patrimoni natural present. 
 
Per tant amb aquest criteri s’ha volgut introduir una certa continuïtat dels diferents 
espais d’interès natural presents, i així establir una xarxa d’àrees d’interès natural 
que junt amb els espais del PEIN i Xarxa Natura 2000 es preservaria bona part del 
paisatge originari i se salvaguardaria de manera eficaç bona part del seu patrimoni 
natural. 
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Cal advertir, que la realització d’aquest estudi s’ha fet a escala 1:5.000, i per tant 
hem d’entendre, en aquest cas, que quan parlem de connectivitat estem fent 
referència a enllaços paisatgístics i no a corredors biològics, altrament dits 
corredors faunístics, passadissos d’hàbitat, vies migratòries, etc. 
 
Aquest criteri, considerat com la millor estratègia per garantir el  manteniment i la 
qualitat dels diferents espais naturals, es justifica per diverses raons entre les quals 
destaca la necessitat de mantenir els fluxos d’energia i matèria (aspecte clau en el 
funcionament dels ecosistemes), per garantir la població mínima viable de les 
espècies i comunitats dels diferents espais naturals i per assegurar la salut dels 
sistemes naturals davant les diferents incerteses que van sorgint.  

 
Altres criteris també presents, sobretot en la selecció dels corredors biològics han 
estat els que fan referència a l’ecologia com: la qualitat de l’hàbitat, la longitud, 
l’amplada i la continuïtat de l’hàbitat o del mosaic. Aquests són importants ja que 
determinaran la importància de les connexions fluvials i les barreres i 
discontinuïtats insuperables; i d’altres que fan referència a criteris de gestió i 
planificació, com per exemple la necessitat, la factibilitat, l’eficiència i la prioritat de 
la connexió dels espais del PEIN. 

 
En resum, a l’hora de definir els elements connectors per tal d’establir i conservar 
la connexió del territori es prioritza el principi de precaució, encara que en la 
majoria de casos hi hagi una informació i una recerca molt minsa i limitada sobre 
les quals recolzar les diferents propostes de connectivitat.  
 
Per tant, més que assegurar una continuïtat funcional (el manteniment de 
processos ecològics i de moviments reals i coneguts de fauna o de llavors) el que es 
planteja és assegurar que els espais naturals tinguin àrees prou amples, i més o 
menys naturals o poc alterades, que els uneixin físicament, sense discontinuïtats i 
sense que les activitats humanes (carreteres, zones urbanitzades o alterades, etc.) 
actuïn de barrera i impedeixin la continuïtat.  

 
Els criteris de selecció de connexions es basen més en principis generals que en un 
procés empíric de coneixement de la importància ecològica de cada connexió. Per 
tant s’ha tingut en compte en gran part l’amplada, ja que com s’ha senyalat 
anteriorment és un aspecte fonamental de les connexions ecològiques. Seguint el 
quadre de síntesi de Mallarach (1999) aquests són els referents inicials teòrics, que 
posteriorment s’han anat adaptant a la nostra àrea d’estudi: 
 

Amplades proposades pels diferents tipus de 
connexions ecològiques i de les seves funcions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Mallarach J.M. (1999) 
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També s’ha seguit el criteri de Noss (1993) de no dissenyar connexions ecològiques 
exclusivament per a una determinada espècie. 
 
Cal tenir en compte que s’han considerat diferents aspectes d’interès en relació 
amb l’ecologia del paisatge, que complementen i donen forma a la proposta de 
connexions ecològiques. Entre aquests aspectes hi ha: 
 
- L’índex d’afinitat entre espais del PEIN i els espais seleccionats com a espais 
d’interès natural (Fortià 1995). 
 
- La continuïtat d’usos del sòl a la perifèria d’espais del PEIN (cartografia d’hàbitats 
i similars). 
 
- La connectivitat del territori entre espais de PEIN i espais seleccionats a la segona 
fase: corredors continus, matrius de connexió i passeres, segons els criteris 
exposats. 
 
- L’anàlisi de la mida d’hàbitats singulars (canyissars, prats de dall, etc.) i detecció 
de retalls significatius en zones de matriu dominant.  
 
- L’anàlisi de la xarxa hidrogràfica. 
 
 
7.2. La selecció dels espais naturals i de les connexions ecològiques: 
els criteris paisatgístics 
 
Per a la definició d’àrees d’interès paisatgístic que mereixen una especial protecció 
amb la finalitat de mantenir-se o millorar com a àrees d’especial valor s’han utilitzat 
els criteris següents: 

 
a) Protecció de les unitats de paisatge: 
 
A vegades la selecció d’espais d’interès natural delimita àrees que són part d’una 
unitat geogràfica més gran que determina la bellesa del paisatge que convé 
preservar. Majoritàriament la utilització d’aquest criteri per l’ampliació d’àrees 
definides amb interès natural es tradueix en evitar que els processos urbanitzadors 
s’enfilin per vessants amb pendents massa inclinats i ocupant els perfils de les 
carenes així com l’ocupació de paisatges que diversifiquen la vista, proporcionant 
una gran qualitat estètica (zones rocalloses enmig d’un bosc, conreus d’olivera en 
els vessants d’una muntanya, hortes en un pla que esdevé dominat per un procés 
urbanitzador, etc). 
 
Així l’aplicació d’aquest criteri té en consideració: 

 
- Les conques geogràfiques singulars i l‘ampla franja del seu perfil 

carener 
 
- Els diferents paisatges mosaics en funció dels usos del sòl, la 

vegetació, etc. 
 

- Les zones fràgils, escasses i/o amenaçades. 
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b) Protecció de les visuals estàtiques i dinàmiques: 
 
El territori i per tant el paisatge, pot ser admirat de dues maneres: a través d’un 
recorregut des del qual anem observant un paisatge canviant, mòbil o bé des d’un 
punt fixa, com un mirador. El camp visual que obtenim d’una i altra manera són les 
anomenades vistes dinàmiques i vistes estàtiques respectivament.  

 
Aquest criteri de selecció inclou per tant la influència visual dels miradors i els 
recorreguts paisatgístics de més interès.  
 
c) Protecció de les franges d’amortiment d’espais naturals protegits: 
 
Inclou les franges a tocar d’una àrea protegida, amb diferents amplades i nivells de 
protecció, segons: 

 
- La fragilitat, la vulnerabilitat de l’ecosistema de l’espai natural protegit, 
 
- Els conflictes actuals o previsibles. 
 
d) Protecció dels indrets històrics, religiosos, culturals i simbòlics singulars 
 
Aquests indrets tenen un interès paisatgístic donat que hi convergeix generalment 
el factor humà i natural. Són llocs essencials per entendre la dinàmica de la 
població i els usos històrics del territori. Inclou:  
 

- Els indrets de memòria històrica com són els llocs de batalles, tractats, 
etc. 

 
- Els indrets de significació religiosa com són els llocs d’aparicions, coves 

sagrades, pelegrinatges, etc. 
 
- Les àrees d’aplecs, fontades i festes a l’aire lliure, etc. 
 
- Els indrets geogràfics i simbòlics especials com les formacions 

geològiques singulars. 
 
e) Protecció de la morfologia humanitzada: 
 
Són elements que humanitzen el paisatge i esdevenen espais d’interès etnològic. 
Aquests elements sovintegen en el nostre paisatge i es considera primordial la seva 
conservació, alhora que esdevenen un recurs. Moltes vegades s’utilitza aquest 
criteri com a reforç per a delimitar d’interès paisatgístic d’un lloc. 
 

En general es tracta d'àrees que contenen: 
 

- Construccions de pedra en sec, murs de feixes, les carrerades, els 
camins, etc. 

 
- El patrimoni construït, com els megàlits, les ermites, els masos, les 

cabanes, les cledes, els pous, els molins, etc. 
 
- Els sistemes de regadiu i els drenatges preindustrials. 
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f) Protecció de la vegetació de ribera i els cursos hídrics: 
 
Són elements que proporcionen llocs de gran identitat paisatgística, per tant a 
vegades s’utilitza com a criteri per a reforçar la delimitació d’un espai natural que 
ha estat alterat, però que en definitiva té gran potencial de recuperació. Es 
delimiten en les amplades variables segons:  

 
- La importància del curs hídric 
 
- El perfil, transversal i longitudinal, de la vall 

 
- Les característiques del sòl, del bosc de ribera, dels usos del sòl 

adjacent. 
 
g) Protecció de les franges sensibles a la contaminació lumínica, 
electromagnètica i acústica. 
 
Es tracta de franges contigües a espais naturals pròximes a important focus de 
contaminació lumínica o acústica, bàsicament. És important la protecció d’aquestes 
franges per garantir els valors naturals i paisatgístics dels EINs propers.  

 
Aquest criteri s’utilitza per ampliar àrees que es consideren afectades i les visuals 
no lumíniques de nit.  
 
h) Protecció dels espais agrícoles d’especial interès: 
 
Els espais estan associats paisatgísticament als usos agropecuaris extensius. La 
plàstica que imprimeixen aquests usos és impossible de trobar en àrees 
muntanyoses, boscoses amb pendents que tanquen el camp de visió. És un tipus de 
paisatge que caracteritza una gran part de l’àrea d’estudi que actualment no té 
protecció. El PEIN inclou massissos sencers o gran part d’ells però en canvi no 
inclou grans extensions agràries que tenen tanta importància a nivell natural i 
també a nivell paisatgístic. La protecció és redueix a zones d’aiguamolls, que poc a 
veure tenen amb els ambients pròpiament agraris. És per tant una mancança greu 
en l’actual sistema de protecció i convé a través del present catàleg abordar 
aquesta mancança. Així doncs el catàleg utilitza aquest criteri per a la delimitació 
de nombrosos espais d ‘interès. 

 
i) Protecció dels paisatges oberts: 
 
Es tracta d’espais oberts en un context més aviat muntanyós, espais que permeten 
àrees amb l’entrada de llum i sol i en es manté una sensació del buit i silenci.  
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8 LA XARXA D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL I PAISATGÍSTIC 
 
Entre els diferents espais senyalats en els respectius mapes apareixen quatre 
tipologies d’espais que conformen la xarxa: Espais d’Interès natural, les zones 
d’amortiment, els parcs agraris i les connexions ecològiques i paisatgístiques. 

 
1. Els Espais d’Interès Natural 
 

Responen a espais biològicament rics i valuosos que constitueixen les peces 
essencials de la xarxa. Poden ser de diversos tipus. 

 
D’una banda els que proposa el PEIN i la Xarxa Natura. En aquest cas, pel PEIN 
són: 

- Aiguamolls de l'Alt Empordà  
- El Montgrí  
- Cap de Creus  
- Massís de l'Albera  
- Estanys de la Jonquera  
- Serra Llarga - Secans de la Noguera  
- L'Alta Garrotxa  
- Penya-segats de la Muga  
- Garriga d'Empordà  
- Aiguamolls del Baix Empordà  
- Muntanyes de Begur  
- Illes Medes  
- Castell - Cap Roig  
- Les Gavarres  
- Illa de Canet  
- Massís de les Cadiretes  
- Serres del Cadí - el Moixeró  
- Riberes de l'Alt Segre  
- Plana de Lles - Puigpedrós  
- Tossals d'Isòvol i Olopte  
- Riberes de l'Alt Segre  
- Zona Volcànica de la Garrotxa  
- Collsacabra  
- Serres de Milany - Santa Magdalena i Puigsacalm - Bellmunt  
- Muntanyes de Rocacorba  
- Puig de la Banya del Boc  
- Volcà de la Crosa  
- Estany de Banyoles  
- Serra Cavallera  
- Capçaleres del Ter i del Freser  
- Montesquiu  
- Rasos de Tubau  
- Riera de Merlès  
- Serra del Catllaràs  
- Obagues de la Vall del Rigard  
- Serra de Montgrony  
- Rasos de Tubau  
- Arbúcies Massís del Montseny  
- Riera d'Arbúcies  
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- Les Guilleries  
- Estany de Sils 
- Pinya de Rosa  
- Riera de Santa Coloma  
- Serres de Montnegre - el Corredor  
- Estany de Sils  
- Turons de Maçanet  

 
I per la Xarxa Natura: 
 
- Prepirineu Central català 
- Aiguamolls de l'Alt Empordà 
- Massís del Montseny 
- Serra de Catllaràs 
- Sistema transversal Català 
- Riu i Estanys de Tordera 
- Riera de Merlès 
- Alta Garrotxa - Massís de les Salines 
- Capçaleres del Ter i del Freser 
- Serra Cavallera 
- Zona Volcànica de la Garrotxa 
- Riu Llobregat d'Empordà - Riera de Torrelles 
- Riu Llobregat d'Empordà - Riera de Torrelles 
- Riu Brugent 
- Cap de Creus 
- Estany de Banyoles 
- Basses de l'Albera 
- Les Gavarres 
- Riberes del Baix Ter 
- Les Guilleries 
- Massís de les Cadiretes 
- L'Albera 
- Litoral del Baix Empordà 
- El Montgrí - Les Medes - El Baix Ter 
- Estany de Sils - Riera de Santa Coloma 
- Muntanyes de Rocacorba - Puig de la Banya del Boc 
- Riberes de l'Alt Ter 
- Riu Llémena 
- Riu Fluvià 
- Riu Duran 
- Rieres de Xuclà i Riudelleques 
- Montgrony 
- Garriga d'Empordà 
- Tossa Plana de Lles - Puigpedrós 
- Vall del Rigart  
- Rasos de Tubau 
- Riberes de l'Alt Segre 

 
Per altra banda tenim espais que es consideren d’interès natural o paisatgístic o per 
motius estrictament faunístics, florístics i geològics i que no estan recollits per la 
figura del PEIN i la Xarxa Natura 2000. En aquest sentit estem parlant d’espais 
inclosos: a l’inventari de zones humides i a l’inventari d’àrees d’interès geològic de 
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Catalunya. També s’inclouen espais que han estat catalogats pels propis 
planejaments municipals com espais d’interès natural.  

 
Entre els primers, cal destacar els estanyols de les terreres de Vacamorta, 
l’estanyol de la platja del Castell, els meandres del riu Fluvià, estanys i basses de 
Serra Cavallera i els aiguamolls del Baix Tordera, entre altres. I entre els segons, 
part de la conca Lacustre de Banyoles, la Geozona de Boadella - la Salut de 
Terrades, el Montroig i els encavalcaments de Biure, mines de Surroca i Ogassa, 
Crosa de Sant Dalmai, les Mines de talc de la Vajol, etc.  

 
Pel que fa a àrees que considerem d’interès faunístic, botànic, geològic i/o 
paisatgístic i que es tenen total o parcialment en consideració actualment en els 
plans d’ordenació urbana destaquen: la muntanya de Sant Grau i serrat de la 
Malesa de Sant Gregori; la Muntanya dels Sants Metges a Sant Julià de Ramis; Pla 
de Martís i de Centenys a Esponellà i Serinyà; el rec del Molí, a Bellcaire; el pantà 
de Cal Gat, a Ripoll i Sant Joan de les Abadesses; part de la Garriga d’Empordà a 
Avinyonet de Puigventós, Vilanant, Llers i Pont de Molins; el Pla de ca n’Arbres i de 
Sant Bartomeu (la Crosa) a Bescanó, Vilobí d’Onyar i Aiguaviva; entre altres.  

 
També n’hi ha d’altres, que els podríem considerar un subgrup dintre aquesta 
ultima tipologia esmentada i que responen a criteris més biològics i geològics. 
Aquests s’han inclòs per motius estrictament de coherència amb allò que proposava 
el PEIN o la Xarxa Natura 2000 i també perquè són zones actualment molt 
degradades, però que presenten un alt grau de regeneració i d’interès natural i 
paisatgístic (en termes de percepció). Entre aquests, esmentarem els plans de la 
Tordera, les basses de les Mateues i riera de Malavella, les Costes de Penedes, les 
Muntanyes de Rocacorba, etc.  

 
Finalment, entre els espais que cal considerar d’interès cal esmentar aquells que no 
presenten una protecció adequada. En aquest cas cal esmengtar el Terraprim 
d’Empordà, els boscos de Foixà, la Serra de l’Esquirol i de Godall, etc. 

 
2. Les àrees d’amortiment 
 

Són zones adjacents a un node que tenen especial importància per a la seva funció 
amortidora per la proximitat d’àrees urbanes o infraestructures que poden afectar-
lo. La conservació d’aquestes zones d’amortiment garanteix la integritat del node al 
qual estan adscrites.  

 
Són zones on el grau de protecció tot i no ser tan estricte com en els espais 
d’interès, ha de garantir la seva preservació i integritat urbanística com a sòl no 
urbanitzable. Entre aquestes cal destacar la Zona de pre-parc de les Gavarres que 
ocupa part dels municipis de Girona, Quart, Llambilles i Cassà de la Selva, la zona 
d’Ulldeter – Puig dels Lladres o els contraforts meridionals de l’Alta Garrotxa, entre 
d’altres.  

 
3. Els parcs agraris 

 
Són espais que formen una unitat paisatgística molt potent. El principal objectiu de 
la seva delimitació rau en la necessitat de protegir no tan sols el caràcter agrícola 
de sòl, si no en preservar econòmicament el sector primari que el conrea. La 
pèrdua del sòl o de l’activitat econòmica implicaria una disgregació del paisatge, ja 
fos per intrusió de la urbanització com per la proliferació de bosquines allà on abans 



 
 

29 
 

hi havia camps. Per tant, el manteniment d’ambdós factors esdevé igualment 
important.  
 
Com a mesura general en els parcs agraris es desaconsella la planificació 
d’urbanitzacions aïllades o implantacions industrials que no vagin directament 
relacionades amb el manteniment del sector primari. Es tracta d’àrees que cal 
tractar genèricament per mantenir allò que han esdevingut fins avui i evitar que la 
pressió urbanística que reben pugui transformar-les urbanísticament.  

 
Per tant l’objectiu del Parc agrari ha de ser potenciar el seu caràcter rural, 
revaloritzant-lo i fent-lo competitiu en front de la temptació especulativa, realitzant 
propostes econòmiques que assegurin la viabilitat econòmica del manteniment del 
caràcter rural de l’àrea, sigui en el sector primari o bé sigui amb un sector terciari 
destinat al turisme rural, l’hostaleria, l’artesania, etc.  

 
En el present catàleg es redefineixen els dos parcs agraris situats a l ‘Alt Empordà i 
al Baix Empordà segons l’estudi de sòls d’interès agrícola de l’Empordà elaborat per 
el Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a l’elaboració del Pla 
Territorial de l’Empordà. També s’en delimiten d’altres com la Vall d’en Bas.  

 
4. Les connexions ecològiques i paisatgístiques 
 

Pel que fa a les connexions ecològiques i paisatgístiques, cal dir que aquestes 
apareixen de moltes mides i funcions diferents. Es poden definir com a porcions del 
territori, de forma lineal, que connecten físicament dos espais naturals.  

 
Presenten unes característiques naturals força semblants als espais que connecten i 
poden mantenir un flux d’individus, espècies, potencialitats biològiques i continuïtat 
paisatgística, entre les àrees d’interès fixades anteriorment. Seguint la definició 
apareguda a Fortià R. (1995): “La gestió dels recursos i el territori: els corredors 
biològics”. Revista de Girona, núm. 172, pp.44-48; entendrem les connexions 
biològiques o paisatgístiques com espais que presenten al llarg de la seva extensió 
una continuïtat o graduació, pel que fa a la distribució d’espècies existents o 
característiques de les àrees naturals distants que relaciona. 

 
Segons el quadre orientatiu en l’obra de Mallarach J.Mª (1993): Estudi de diagnosi i 
aplicació al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya de les experiències sobre 
corredors biològics als Estats Units d’Amèrica, Departament de Medi Ambient (no 
publicat), sobre les diferents tipologies de corredors a EE.UU podem establir la 
següent classificació: 

 
Connexions biològiques 
 

Sota aquesta figura s’inclouen varies denominacions que depenen de la funció 
prioritària que estableixen en relació al pas de determinades espècies faunístiques 
entre dues o més àrees que formen part del seu hàbitat. Les conformen la major 
part de rius i rieres presents. Cal destacar el riu Ter, el riu Segre, el riu d’Alp, la 
riera d’Aravó, el Fluvià, la Muga, l’Onyar i també la riera de Breda, la riera d’en 
Xuclà, la riera de la Valleta, el corredor de Mas Fumats, entre altres.  
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Les Vies o Cinyells verds.  
 

Aquestes també presenten diferents tipologies. Normalment es poden definir com 
franges verdes emplaçades en espais urbans o periurbans amb una vocació, encara 
que no exclusiva, d’oci i lleure. És a dir, tenen com a funció mantenir un cert espai 
verd entorn d’una àrea construïda, però a banda de tenir una aplicació recreativa 
poden connectar dos o varis espais naturals (Smith D. S. & Cawood Hellmund P, 
ed., 1992) 

 
Per citar alguns exemples, destacarem el cinyells que es formen al voltant de 
Figueres, Girona i la Bisbal formats per diversos tipus d’espais (connectors, espais 
d’interès i parcs agraris) i que en el cas de Girona ja funciona com a una veritable 
anella verda.  

  
Les connexions paisatgístiques. 
 

A grans trets podem afirmar que la present xarxa, la majoria de les connexions 
proposades s’englobarien sota aquest tipus de connexions biològiques i 
paisatgístiques. Seguint la definició proposada a l’obra de Mallarach J.M. (1993), 
aquestes són de naturalesa molt amplia, n’hi ha tant de forestals, com agrícoles, 
com també referents a espais oberts urbans o periurbans que poden tenir o tenen 
rellevància com a corredors biològics. 

 
Com a funció tenen connectar ecològicament els diferents espais d’interès naturals i 
convertirse també amb un sòl no urbanitzable d’interès natural o paisatgístic comú 
per tots els planejaments municipals dels municipis que en formen part.  

  
Entre aquests es pot citar el Pla d’Usall (Porqueres, Banyoles i Serinyà), el Salt de 
Fitó (capçalera del riu Llobregat) i Sant Julià dels Torts (la Jonquera i Agullana), el 
connector Gavarres – Cadiretes, el connector riera de Molinars – Cap Ras, el 
connector de la muntanya de Vilanera i la xarxa fluvial, entre altres.  

 
Altres d’origen antròpic 
 

Un altre tipus de connexions constituïdes per elements naturals, en alguns casos 
afavorits i en d’altres creats per la mà de l’home. Com en el primer tipus de 
connexions, aquestes no es presenten grafiades en el mapa. Aquest fet però no vol 
dir que no s’hagin contemplat, sinó que apareixen en determinades àrees 
destinades com a connectors. Aquest, per exemple és el cas dels prats de dall 
presents a la plana de la Selva o a l’Alt Empordà o les zones de basses situades 
entre Caldes de Malavella, Llagostera i Vilobí d’Onyar, estanys de Pals i de Boada,  
les Deveses de la Fonollera, plans de Sant Feliu, entre altres. 
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9 ANÀLISI DE RESULTATS 
 

En aquest capítol es detallen de forma breu els diferents ambients que es troben a 
les àrees estudiades i les ocupacions en superfície d’usos o coberta de sòls en els 
espais del present catàleg. Les dades aquí incorporades han estat el resultat de la 
sobreposició de la cartografia hàbitats del SIG del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge i les àrees i connectors que conformen el present Catàleg. 
 
Com hom pot observar en la taula següent els ambients més ben representats són 
el forestal i l’agrícola. Pel que fa a l’ambient forestal cal destacar que dins la xarxa 
ocupa unes 153.370 Ha, un 33,18%, del total de la superficie de les comarques 
gironines repartides en: Boscos aciculifolis, boscos caducifolis planifolis, boscos 
escleròfiles, boscos i bosquines de ribera o de llocs humits, boscos mixts de 
coníferes i caducifolis, bosquines i matollars de muntanya, bosquines i matollars 
mediterranis i submediterranis. Aquestes tenen una representativitat del: 10,09%, 
3,43%, 14,03%, 0,51%, 1,04%, 1,95%, 2,13% respectivament.  

 
Destaca, que la majoria de la superfície forestal es troba repartida entre la del bosc 
escleròfil (alzinars i suredes) i les pinedes, que tant són de pi blanc, com de 
pinyoner, com de pinastre i pi roig. Cal esmentar també que la majoria de la 
superfície forestal es troba inclosa en les àrees d’interès que configuren la xarxa i 
no en els connectors, ni en les àrees d’amortiment, ja que a l ’hora de delimitar els 
espais d’interès s’han cercat aquelles àrees que encara els elements naturals 
dominen els antròpics. 

 
Els conreus ocupen també un elevat nombre d’hectàrees, en concret 85.740,44 ha., 
un 18,55%, que es reparteixen en conreus herbacis (14,38 %) i conreus llenyosos i 
plantacions d’arbres (4,17 %). Aquesta important representació dels ambients 
agrícoles respon a varis motius entre els quals cal esmentar al fet que s’ha volgut 
incloure espais que tot i no ser, des del punt de vista estrictament natural, molt 
interessants, si que ho són en termes de paisatge i d’ordenació del territori.  

 
Pel que fa als altres tipus d’ambients presents destacarem les àrees urbanes. Amb 
1.639,8 ha. presents a la xarxa que representa un 0,35% del total de la superfície 
de les comarques gironines. Aquesta cobertura resta poc representada, en 
comparació amb les dos anteriors. D’aquesta destaca però l’important pes que 
tenen les infraestructures viàries, les quals actualment es troben en fase 
d’expansió.  

 
És també aclaridor esmentar que aquesta anàlisi s’ha realitzat mitjançant el mapa 
ràster d’usos del sòl de l’any 2002 de la web del Departament de Medi Ambient i 
per tant els incendis posteriors no s’hi ha contemplat com els que van afectar l’estiu 
de 2006 a l’espai de la Garrotxa d’Empordà o a la serra de Valldevià i Ventalló.  
 
A continuació s’exposa la taula amb el percentatge de representativitat de cada 
coberta del sòl inclosa dins la xarxa, en funció de la superfície total de les 
comarques gironines.  
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*Calculs fets a partir del límit de les comarques gironines, quedant part de la comarca de la Cerdanya, 
fora dels càlculs representats a la taula anterior. 

TIPUS DE COBERTA DEL SÒL 
COMARQUES 
GIRONINES 

(ha) 

CATALEG 
(ha) 

% PEIN (ha) % 
TOTAL 

SUPERFÍCIE 
(ha) 

% 

Aigües corrents 1.546,51 595,83 38,53 839,46 54,28 1.435,29 92,81 

Aigües dolces estagnants 962,83 295,59 30,70 664,25 68,99 959,84 99,69 

Aigües salabroses o salines, 
estagnants 47,59 0,00 0,00 47,59 100,00 47,59 100,00 

Àrees talades o cremades 2.642,23 1.178,46 44,60 1.130,94 42,80 2.309,41 87,40 

Basses i canals artificials 48,50 24,54 50,60 0,00 0,00 24,54 50,60 

Boscos aciculifolis 89.488,49 46.652,74 52,13 25.846,53 28,88 72.499,27 81,02 

Boscos caducifolis, planifolis 58.355,85 15.835,74 27,14 33.491,85 57,39 49.327,59 84,53 

Boscos esclerofil·les 144.298,63 64.840,50 44,93 67.876,72 47,04 132.717,22 91,97 

Boscos i bosquines de ribera o de 
llocs molt humits 5.755,64 2.379,82 41,35 2.891,27 50,23 5.271,09 91,58 

Boscos mixts de caducifolis i 
coníferes 9.406,33 4.789,26 50,92 2.041,54 21,70 6.830,80 72,62 

Bosquines i matollars de 
muntanya  14.765,66 9.008,52 61,01 3.316,40 22,46 12.324,92 83,47 

Bosquines i matollars 
mediterranis i submediterranis 33.756,20 9.864,16 29,22 20.677,32 61,25 30.541,48 90,48 

Camps abandonats, ermots i 
àrees ruderals 4.076,34 1.760,11 43,18 1.020,08 25,02 2.780,19 68,20 

Ciutats, pobles i àrees industrials 24.865,69 1.639,80 6,59 866,89 3,49 2.506,69 10,08 

Conreus herbacis 117.211,31 66.467,12 56,71 9.642,15 8,23 76.109,26 64,93 

Conreus llenyosos i plantacions 
d'arbres 30.260,48 19.273,32 63,69 3.942,03 13,03 23.215,35 76,72 

Herbassars, jonqueres i prats 
humits 15,63 3,81 24,37 7,52 48,09 11,32 72,46 

Illots i farallons 18,17 0,58 3,21 13,12 72,19 13,70 75,41 

Matollars i formacions herbàcies 
de sòls salins o guixencs 893,75 56,39 6,31 825,93 92,41 882,32 98,72 

Matollars xeroacàntics de les 
terres mediterrànies càlides 58,91 0,80 1,36 56,25 95,48 57,05 96,84 

Molleres 53,35 13,10 24,56 40,25 75,44 53,35 100,00 

Parcs urbans i jardins 915,53 114,55 12,51 75,64 8,26 190,19 20,77 

Pastures intensives 1.642,93 554,88 33,77 504,00 30,68 1.058,87 64,45 

Penya-segats i costes rocoses 173,10 11,74 6,78 123,83 71,53 135,56 78,31 

Platges arenoses i dunes 1.271,23 230,02 18,09 705,39 55,49 935,41 73,58 

Platges de còdols 2,65 0,00 0,00 2,65 100,00 2,65 100,00 

Prats (i comunitats afins) d'alta 
muntanya 10.933,58 2.378,73 21,76 8.254,37 75,50 10.633,10 97,25 

Prats acidòfils secs 7.112,12 3.358,06 47,22 2.514,04 35,35 5.872,10 82,56 

Prats de dall i pastures grasses 9.082,16 5.303,73 58,40 1.254,97 13,82 6.558,70 72,22 

Prats, basòfils, secs, de terra baixa 
i de la muntanya mitja 15.763,13 4.203,13 26,66 8.211,73 52,09 12.414,86 78,76 

Roques no litorals 1.712,39 74,43 4,35 1.533,27 89,54 1.607,70 93,89 

Tarteres 2.447,41 184,72 7,55 2.135,39 87,25 2.320,11 94,80 

Vores d'aigua i altres hàbitats 
inundats 628,92 99,65 15,84 491,05 78,08 590,70 93,92 

TOTAL 590.213,21 261.193,83 44,25 201.044,39 34,06 462.238,22 78,32 
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A banda dels usos actuals caldria una anàlisi en profunditat de la superfície i usos 
de les àrees que properament poden esdevenir urbanes i urbanitzables en l’àmbit 
del present Catàleg i que, en els propers anys augmentarà, si no s’aturen els 
processos urbanitzadors, el percentatge d’usos urbans. Cal afegir a aquestes dades 
que aquí no és tenen a més en consideració l’afectació per infraestructures, com 
poden ésser carreteres, parcs eòlics, línies elèctriques o vies fèrries, entre altres 
possibles activitats de caràcter privat. 
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10 LLISTAT DELS ESPAIS QUE INTEGREN EL CATÀLEG 
 

CODI 
NOM DE 
L’ESPAI TIPUS 

SUPERFÍCIE 
(Ha) MUNICIPIS 

1 Cap de Portbou EIN 33,71 Portbou 
2 Punta del Claper EIN 200,75 Portbou i Colera 
3 Riera de Molinars CON 799,26 Colera 

4 
Connector Riera 
de Garbet EIN 582,14 Colera 

5 Els Canons-
Garbet-Cap Ras 

EIN 245,40 Colera i Llançà 

6 Riera de la 
Valleta 

EIN 626,22 Llançà i Vilajuïga 

7 
Els Aspres de 
l'Orlina 

EIN 2110,76 Garriguella, Rabós i Vilamaniscle 

8 
Basses de delfió i 
Can Costoja EIN 112,92 Rabós d’Empordà 

9 Valls del cap de 
Creus 

EIN 1671,59 
La Selva de Mar, El Port de la 
Selva, Cadaqués i Roses 

10 
Puig Rom-Punta 
Falconera-
Torrent Palet 

EIN 705,65 Roses 

11 El Penardell EIN 92,88 Rabós d’Empordà 

12 
 

Conector el 
Penardell- Parc 
natural del Cap 
de Creus 

CON 295,27 Pau i Vilajuïga 

13 
Connector de 
Palau -Mas 
Fumats 

CON 548,19 Roses i Palau-Saverdera 

14 Puig Barutell - la 
Muga 

EIN 81,03 Perelada 

15 la Mugueta EIN 5,80 Castelló d’Empúries 
16 La Rubina EIN 84,76 Castelló d’Empúries 

17 

Camps del 
Serrat-Les 
Roquetes-Turó 
de la Bomba 

EIN 283,25 
Riumors, Torroella de Fluvià i 
Vilamacolum 

18 
la Pedrera de 
Vilacolum EIN 1,79 Torroella de Fluvià 

19 

Connector Camp 
del Serrat-Parc 
Natural 
Aiguamolls 
Empordà 

CON 123,65 Riumors 

20 
Parc Agrari de 
l'Alt Empordà PA 19.260,80 

Albons, Bàscara, Bellcaire 
d’Empordà, Biure, Cabanes, 
Castelló d’Empúries, El Far 
d’Empordà, Figueres, Fortià, 
Garrigàs, Garriguella, 
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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 d’Empordà, Sant Miquel 
de Fluvià, Sant Mori, Sant Pere 
Pescador, Siurana, Torroella de 
Fluvià, Ventalló, Vilasacra, 
Vilabertran, Viladamat, Vilajuïga, 
Vilacolum, Vilamalla i Vilaür 

21 

Connector Riu 
Vell-Parc Natural 
dels aiguamolls 
de l'Empordà 

CON 680,94 Sant Pere Pescador i l’Armentera 

22 Cinclaus-Riu Vell EIN 386,81 
Sant Pere Pescador, l’Armentera 
i L’Escala 

23 
Tram litoral de 
St. Martí 
d'Empúries 

EIN 7,28 L’Escala 

24 
Muntanya de les 
Corts i Vilanera- 
Rec del Molí 

EIN 130,55 L’Escala 

25 

Connector PNAE-
Muntanya d'en 
Vilanera-Antic 
estany de 
Bellcaire 

CON 401,09 L’Armentera, L’Escala i Albons 

26 
Punta del Bol 
Roig-Illa mateua-
Trencabraþos 

EIN 60,25 L’Escala 

27 
Connector Bol 
Roig-Montgrí 

EIN 16,00 L’Escala i Torroella de Montgrí 

28 Estany de Poma EIN 8,24 L’Escala 

29 
Antic estany de 
Bellcaire EIN 435,36 Bellcaire, Albons i La Tallada 

30 
Plans de Tor, rec 
del Molí i Puig 
Moragues 

EIN 781,7 
Bellcaire, Albons, Verges i La 
Tallada 

31 Terraprims del 
Montgrí 

EIN 92,15 Ullà i Torroella de Montgrí 

32 
Parc agrari del 
Baix Empordà 

PA 7176,92 

Verges, La Tallada d’Empordà, 
Bellcaire d’Empordà, Ullà, 
Torroella de Montgrí, Gualta, 
Jafre, Foixà, Ultramort, Serra de 
Daró, Parlavà, Ullastret i Corçà 

33 La Platera EIN 62,3 Torroella de Montgrí 

34 
Deveses de la 
Fonollera EIN 41,20 Torroella de Montgrí 

35 
Platja de la 
Fonollera i ribera 
esquerra del 

EIN 12,60 Torroella de Montgrí 
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Daró 

36 
Plans i closes del 
Daró i la riera 
Grossa 

EIN 561,0 
Torroella de Montgrí, Pals i 
Fontanilles  

37 

Plans del Daró a 
Gualta i 
Fontanilles, 
estanys de Pals i 
de Boada i Plans 
de Sant Feliu, 
Pals i Torre 

EIN 1.793,80 
Torrent, Palau-sator, Pals, 
Fontanilles i Gualta  

38 

Plans del Daró i 
el rec del Molí 
entre Serra i 
Gualta 

EIN 288,90 
Serra de Daró, Fontanilles i 
Gualta 

39 

Antic estany 
d'Ullastret i 
turons 
circumdants 

EIN 437,90 
Serra de Daró, Fontanilles, 
Ullastret i Palau-sator 

40 

Connector 
Muntanyes de 
Queramany -
Platja de Pals 

CON 316,49 Platja de Pals i La Serra 

41 

Muntanyes de 
Queramany i 
dunes interiors 
de Pals i de 
Begur 

EIN 822,30 Pals, Begur i Regencós 

42 Muntanya Seca EIN 625,00 Torrent, Palau-sator i Forallac 

43 Zona humida de 
les Planes 

EIN 6,00 Torrent 

44 

Connector Les 
Gavarres - 
Muntanyes de 
Begur 

CON 953,20 
Palafrugell, Regencós, Pals i 
Torrent 

45 Salt Sesegues i 
entorn 

EIN 268,00 Begur i Regencós 

46 

Connector Salt 
de Sesegues- 
Muntanyes de 
Begur 

CON 149,20 Begur i Palafrugell 

47 
Corredor Puig 
Roí- Puig de les 
Pasteres 

CON 236,60 Palafrugell 

48 

Puig ses Forques, 
ErmedÓs, Puig 
PelegrÝ, el 
Rodonell i Puig 
Gallifa 

EIN 296,70 Montràs i Palafrugell 

49 

Riera de 
Canyelles, Plans 
de Torre Mirona, 
Platja del Castell 

EIN 312,00 Montràs, Palmós i Palafrugell 
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i la Serra 
50 Cap Gros EIN 18,80 Palmós 

51 
Connector Puig 
del Migdia- Puig 
d'en Gotes 

CON 178,20 Montràs i Vallobrega 

52 
El Pla-Conca del 
Tinar- St. Nazari EIN 474,50 Calonge 

53 Els Vilars EIN 495,80 Calonge i Castell-Platja d’Aro 

54 
Connector el 
Treumal- les 
Gavarres 

CON 72,70 Castell-Platja d’Aro 

55 

De la Riera de 
Fenals a la riera 
de can Carboner 
(el Treumal) 

EIN 163,40 Castell-Platja d’Aro 

56 

Bell-lloc- Torrent 
de la Coma- 
Torrent de 
Canyet 

EIN 164,11 Castell-Platja d’Aro 

57 La Modeguera EIN 13,90 Castell-Platja d’Aro 

58 el Ridaura EIN 325,60 
Castell-Platja d’Aro, Santa 
Cristina d’Aro 

59 Roca Tosa EIN 246,92 Santa Cristina d’Aro 

60 

Conector les 
Gavarres-
Cadiretes (Costa 
d'Alou-Riera de 
Salenys) 

CON 904,68 Santa Cristina d’Aro i Llagostera 

61 Vall de Solius EIN 179,52 Santa Cristina d’Aro 

62 Vilar d'Aro- Bosc 
d'en Provençal 

EIN 96,60 
Santa Cristina d’Aro, Sant Feliu 
de Guíxols i Castell-Platja d’Aro 

63 Vall de Cubells - 
Les Bateries 

EIN 106,9 Sant Feliu de Guíxols 

64 

Connector el 
Bosc d'en 
Provençal- 
Massís de 
cadiretes 

CON 295,70 
Sant Feliu de Guíxols i Santa 
Cristina d’Aro 

65 Les Comes-
Mascanada 

EIN 126,60 Sant Feliu de Guíxols 

66 

Les Penyes-
Punta Brava-
Monticalvari-
Mirador dels 
Frares 

EIN 85,20 Sant Feliu de Guíxols 

67 
Pla de Sant 
Llorenç EIN 1.279,30 Llagostera 

68 Muntanya de Can 
Cabanyes 

EIN 3597,93 
Lloret de Mar, Vidreres i Caldes 
de Malavella 

69 Puig Nau-Infern 
d'en Caixa 

EIN 61,21 Tossa de Mar 

70 Ses Alzines-Ses EIN 90,86 Tossa de Mar 
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Cards 
71 Riera de Tossa EIN 286,58 Tossa de Mar 

72 
Cala Canyelles- 
Cala Morisca EIN 108 Tossa de Mar 

73 Conector de la 
Selva Marítima 

CON 2.216,92 Tossa de Mar i Lloret de Mar 

74 
Cala Gran, Suro 
Gros, Serrabrava 
i Costa Marcona 

EIN 147,90 Lloret de Mar 

75 
Connector Cala 
Canyelles-Massís 
de Cadiretes 

CON 61,94 
Lloret de Mar, Tossa de Mar i 
Blanes 

76 
Muntanya de 
l'Àngel- Riera 
d'en Passapera 

EIN 408,18 Lloret de Mar 

77 
Torrent del Sot 
del gel- Torrent 
del Mal Camp 

EIN 91,95 Lloret de Mar i Blanes 

78 Turó de Montell EIN 56,43 Blanes 

79 Turó de Sant 
Joan 

EIN 19,80 Blanes 

80 
Riera de Blanes i 
torrent de 
Valldolig 

EIN 1,90 Blanes 

81 
Connector conca 
del Valldolig 

CON 137,00 Blanes 

82 
Santa Cristina- 
Fenals EIN 66,50 Blanes i Lloret de Mar  

83 

Boscos de la 
Serra Llarga- 
Cala St Fransesc- 
Sta. Cristina 

CON 81,60 Blanes i Lloret de Mar 

84 
Conector Turó de 
Montell- Delta de 
la Tordera 

CON 118,60 Blanes 

85 
Desembocadura 
de la Tordera EIN 312,22 Blanes i Tordera 

86 
Capçalera del riu 
LLobregat i St. 
Julià dels Torts 

CON 575,79 Agullana i la Jonquera 

87 
Aspres de 
l'Albera EIN 

7.596,52 
 

La Jonquera, Cantallops, Espolla, 
Sant Climent Sescebes, Rabós, 
Campmany, Biure, Masarac, 
Mollet de Peralada i Agullana 

88 

Garrotxa 
d'Empordà 
(sector 
septentrional) 

EIN 
8.478,91 

 

La Vajol, Maçanet de Cabrenys, 
Capmany, Agullana, Darnius, 
Biure, 
St. Llorenç de la Muga, Albanyà i 
Boadella d’Empordà 

89 
Plans alÀluvials 
del riu Llobregat, 
el torrent d'en 

CON 
3,31 

 

La Jonquera, Agullana, Capmany, 
Darnius, Biure, Pont de Molins, 
Cabanes, Masarac i Peralada 
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Bosquerós i la 
riera de la Guilla 

90 Plans alÀluvials 
de la Muga 

CON 
17,72 

 

Albanyà, Boadella d’Empordà, 
Cabanes, Castelló d’Empúries, 
Darnius, Llers, Peralada, Pont de 
Molins, Maçanet de Ca brenys, 
Sant Llorenç de la Muga i 
Terrades 

91 

Garrotxa 
d'Empordà 
(sector 
meridional) 

EIN 
8.933,81 

 

Llers, Darnius, Boadella 
d’Empordà, Lledó, Terrades, 
Cistella, Vilanant, Cabanelles, 
Beuda i Albanyà 

92 

Garriga 
d'Empordà i 
Plans de Palau i 
dels Estanys 

EIN 1.997,57 
Terrades, Avinyonet de 
Puigventós, Vilanant, Llers i Pont 
de Molins 

93 Plans al�luvials 
del riu Manol 

CON 
1.134,77 

 

Lladó, Cistella, Navata, Vilanant, 
Avinyonet de Puigventós, 
Vilafant, Santa Llogaia 
d’Àlguema, Figueres, el Far 
d’Empordà, Vila-sacra i Peralada 

94 
Prat de l'Oliva i 
de les Fonolledes EIN 105,20 El Far d’Empordà 

95 Riera d'Àlguema CON 
383,86 

 

Santa Llogaia d’Àlguema, 
Borrassà, Pontós, Ordis, Navata, 
Cabanelles i 
Lladó 

96 
Terraprim 
d'Empordà 

EIN 
12.796,99 

 

Lladó, Cabanelles, Vilademuls, 
Pontós, Navata, Cornellà de 
Terri, Fontcoberta, Esponellà, 
Bàscara, Navata i Crespià 

97 Plans al�luvials 
del riu Fluvià 

CON 
2.281,07 

 

Crespià, Serinyà, Esponellà, 
Cabanelles, Vilademuls, Navata, 
Pontós, Bàscara, Garrigàs, 
Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, 
Ventalló, Sant Mori, Sant Miquel 
de Fluvià, Torroella de Fluvià, 
L’Armentera i Sant Pere Pescador 

98 Pla de Martís i de 
Centeny 

EIN 760,98 
Porqueres, Fontcoberta, 
Esponellà i Serinyà 

99 Pla d'Usall CON 168,315 Porqueres, Banyoles i Serinyà 

100 

Serra de 
Valldevià i 
Ventaló i 
muntanya de 
Sant Grau 

EIN 
8.697,28 

 

Ventalló, Vilopriu, Sant Mori, 
Garrigàs, Vilaür, Bàscara, 
Albons, la Tallada d’Empordà, 
Viladamat, Camallera-Saus, 
Garrigoles, Jafre, Colomers, 
Verges, Sant Jordi Desvalls i 
Viladasens 

101 Riera de Cinyana CON 198,99 
Vilademuls, Viladasens, Cervià 
de Ter i Sant Jordi Desvalls 

102 Riera de la Farga CON 161,00 
Cornella de Terri, Vilademuls i 
Sant Julià de Ramis 

103 Plans al�luvials CON 123,91 Fontcoberta, Banyoles, 
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del Garrumbert, 
el Terri, el 
Reverdit i el 
Remença, el 
Riudellots i el 
Matamors 

 Porqueres, Camós, Cornellà de 
Terri, Palol de Reverdit i Sant 
Julià de Ramis 

104 
Turons de 
Miànigues 

EIN 183,97 Banyoles, Porqueres i Camós 

105 Muntanyes de 
Rocacorba 

EIN 
3.661,70 

 

Canet d’Adri, Camós, Porqueres, 
Palol de Revardit, Sant Gregori i 
Sant Julià de Ramis 

106 
Muntanya dels 
Sants Metges EIN 205,51 Sant Julià de Ramis 

107 
Plans al�luvials 
del tram mig del 
riu Ter 

CON 
895,08 

 

Anglès, Sant Julià del Llor i 
Bonmatí, Bescanó, Sant Gregori, 
Salt, Girona, Sarrià de Ter, Sant 
Julià de Ramis, Celrà, Bordils, 
Cervià de Ter, Sant Martí 
Vell, Sant Joan de Mollet, Sant 
Jordi Desvalls, Vilopriu, Flaçà, 
Foixà, Colomers, Jafre, 
Ultramort, Verges, La Tallada 
d’Empordà, Serrà de Daró, 
Fontanilles, Ullà, Gualta i 
Torroella de Montgrí 

108 
 

Boscos de Foixà, 
Pedrinyà, 
Vacamorta i 
plans de Cruílles 
i Sies 

EIN 
6.258,63 

 

Flaçà, la Pera, Foixà, Juià, Sant 
Martí Vell, Sant Joan de Mollet, 
La Bisbal d’Empordà, 
Madremanya, Corçà, Cruïlles, 
Monells i Sant Sadurní de l’Heura 

109 Riera d'en Xuclà CON 71,96 Sant Gregori i Sarrià de Ter 

110 Zona volcànica 
del Gironès 

EIN 
20,77 

 

Sant Julià de Ramis, Sarrià de 
Ter, Sant Gregori, Canet d’Adri, 
Sant Martí de Llémena i Sant 
Aniol de Finestres 

111 Tram baix de la 
Llémema 

CON 362,14 
Sant Gregori i Sant Martí de 
Llémena 

112 

Muntanya de 
Sant Grau i 
Serrat de la 
Malesa 

EIN 2.214,91 
Sant Martí de Llémena i Sant 
Gregori 

113 Serres de 
Vilanna i Masrocs 

EIN 2.685,54 
Aiguaviva, Vilablareix i Bescanó, 
Brunyola i Anglès 

114 
Capçalera de 
l'Onyar 

EIN 3.046,84 
Bescanó, Anglès, Vilobí d’Onyar i 
Brunyola 

115 

Pla de ca 
n'Arbres i de 
Sant Bartomeu 
(la Crosa) 

EIN 417,50 
Bescanó, Vilobí d’Onyar i 
Aiguaviva 

116 
Santa Maria de 
Viladamany - 
mas Serra 

CON 757,83 Aiguaviva i Fornells de la Selva 

117 Plans al�luvials CON 1.489,33 Vilobí d’Onyar, Caldes de 
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del riu Onyar  Malavella, Cassà de la Selva, 
Riudellots de la Selva, 
Campllong, Llambilles, Fornells 
de la Selva, Girona i Quart 

118 Zona pre-parc de 
les Gaavarres 

ZM 808,64 
Girona, Quart, Llambilles i Cassà 
de la Selva 

119 
Torrent de 
Bagastrà 

CON 258,56 
Brunyola, Vilobí d’Onyar i Santa 
Coloma de Farners 

120 

Plans de 
Benaula, Esclet i 
Sant Andreu 
Salou 

EIN 
5.397,14 

 

Cassà de la Selva, Llagostera, 
Caldes de Malavella, Campllong, 
Riudellots de la Selva i Sant 
Andreu de Salou 

121 Pla de Penedes EIN 478,80 Llagostera 

122 
Basses de les 
Mateues i riera 
de Malavella 

EIN 2.340,18 
Sils, Caldes de Malavella, 
Vidreres i Llagostera 

123 

Prat de Sant 
Sebastià - 
Turons del veïnat 
de Baix 

EIN 344,94 Caldes de Malavella 

124 
Riera de Pins i 
rec Clar CON 114,45 

Maçanet de la Selva, Sils i 
Vidreres 

125 

La Creu de la 
Riera, Bosc de 
can Carbó i la 
Marata 

CON 1.786,92 
Maçanet de la Selva, Sils i 
Massanes 

126 
Estanys de 
Riudarenes- La 
Camparra 

EIN 93,56 Riudarenes 

127 
Riera de Santa 
Coloma CON 220,439 

Riudarenes i Santa Coloma de 
Farners 

128 
Boscos 
d'Argimon i de 
l'Esparra 

EIN 
4.932,66 

 

Santa Coloma de Farners, 
Riudarenes, Sant Feliu de 
Buixalleu i 
Massanes 

129 Sèquia de Sils CON 71,07 
Maçanet de la Selva, Riudarenes 
i Sils 

130 

Boscos de Sant 
Feliu de 
Buixalleu, 
Massanes i de les 
serres d'en Pere 
Bord i del 
Montgròs 

EIN 6.304,19 
Arbúcies, Sant Feliu de Buixalleu, 
Massanes i Riudarenes 

131 

Boscos de Mas 
Altaba, Can 
Malagarriga i el 
Pujol 

EIN 2.717,50 Maçanet de la Selva i Vidreres 

132 
Plans al�luvials 
de la Tordera CON 499,50 

Sant Feliu de Buixalleu, 
Hostalric, Massanes i Maçanet de 
la Selva 

133 
Serra de Godall i 
de l'Esquirol 

EIN 716,54 Fogars de la Selva 



 
 

42 
 

134 Torrent de la 
Teuleria 

CON 49,08 Massanes 

135 
Barranc de 
Noalard i torrent 
de Sant Jacint 

CON 121,05 
Sant Feliu de Buixalleu, 
Massanes i Hostalric 

136 
Boscos de 
Domènec i Pla de 
Gaserans 

EIN 1.510,72 
Sant Feliu de Buixalleu, Hostalric 
i Breda 

137 Riera de Breda CON 147,89 Breda i Riells i Viabrea 

138 
Pujarnol - Sant 
Patllari 

EIN 435,76 
 
Porqueres 
 

139 
Vall del riu 
Rodeja 

EIN 1.183,51 
 
Porqueres i Serinyà 
 

140 
Vall de Sant 
Miquel de 
Campmajor 

EIN 2.829,91 

 
Porqueres, Sant Miquel de 
Campmajor i Mieres 
 

141 Vall del riu Ser CON 2.027,08 

 
Serinyà, Sant Ferriol, Sant 
Miquel de Campmajor i Santa 
Pau 
 

142 La Miana EIN 4.528,38 

 
Sant Ferriol, Sant Jaume de 
Llierca, Argelaguer, Sant Joan les 
Fonts, Santa Pau, Montagut, 
Besalú, Sant Miquel de 
Campmajor 
 

143 
Conca del riu 
Borró i la riera 
de Buarnac 

CON 1.354,18 

 
Sales de Llierca, Sant Ferriol, 
Beuda i Besalú 
 

144 
Capçalera del 
Ritort i la riera 
de Mieres 

EIN 2.317,04 

 
Mieres, Sant Aniol de Finestres i 
Sant Miquel de Campmajor 
 

145 

Cingles de Sant 
Roc i de Santa 
Brígida – La 
Barroca 

EIN 1.938,02 

 
Sant Martí de Llémena, Sant 
Aniol de Finestres i Amer 
 

146 
Serres de 
Cogolls, les 
Encines i Siubès 

CON 4.358,46 
Mieres, Sant Aniol Finestres, les 
Planes d’Hostoles i Amer 
 

147 
Boscos de Sant 
Martí Sacalm EIN 3.396,10 

 
Susqueda, Amer i Osor 
 

148 Serra del Corb EIN 5.730,14 
 

Sant Hilari Sacalm, Osor, Santa 
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Coloma de Farners i Brunyola 

149 

Roca d’en Pla, 
Sant Miquel de 
Cladells i 
Begissot 

CON 2.019,47 

 
Santa Coloma de Farners i 
Arbúcies 
 

150 
Boscos de 
Matamala i 
Pocafarina 

EIN 4.062,07 

 
Vilanova de Sau, Sant Hilari 
Sacalm i Arbúcies 
 

151 Vall de Bianya EIN 5.550,23 

 
Riudaura, Sant Joan de les 
Abadesses i la Vall de Bianya 
 

152 Vall de Riudaura EIN 785,45 
 
Riudaura 
 

153 Vall d’en Bas PA 3.980,95 

 
Riudaura, les Preses i la Vall d’en 
Bas 
 

154 
Plans al�luvials 
del curs alt del 
riu Fluvià 

CON 598,70 

 
Mieres, Sant Aniol de Finestres i 
Sant Miquel de Campmajor 
 

155 
Contraforts 
meridionals de 
l’Alta Garrotxa 

ZM 1.236,72 

 
Montagut, Tortellà i Sales de 
Llierca 
 

156 
Plans al�luvials 
del riu Llierca 

CON 63,36 

 
Montagut, Tortellà, Sant Jaume 
de Llierca i Argelaguer 
 

157 

Serra de Sant 
Marc. Voltants 
dels Rasos de 
Tubau 

EIN 2.336,11 
 

Campdevànol, Gombrèn i Les 
Llosses 

158 El Solell de Sant 
Amanç 

EIN 1.926,01 
 

Campdevànol, Ogassa i Ripoll. 

159 

Serra de Santa 
margarida de 
Vinyoles-Serra 
de Sovelles 

EIN 1.524,73 
 

Les Llosses 

160 Serra de 
Matamala 

CON 1.792,37 
 

Les Llosses i Ripoll 

161 

Les fagedes de 
Ripoll (de 
Terrades, de 
Sant quintí, del 
catllar i de 
Puigbò) 

EIN 
1.175,44 

 Les Llosses i Ripoll 

162 
L'Escala, 
Llastanosa 

EIN 
676,78 

 
Les Llosses i Ripoll 
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163 Junyent del Ter i 
el Freser  

CON 55,39 Ripoll i Campdevànol 

164 
Riera de Merlès i 
riera de Llimós 

EIN 
125,90 

 
Les Llosses 

165 
Torrent d'Estiula, 
baga de Colomer EIN 

233,26 
 Campdevànol i Les Llosses 

166 Riera de 
Vilardell, Bufatals 

EIN 213,68 Campdevànol, Les Llosses i Ripoll 

167 
Riu Merdançol o 
Margansol 

EIN 
26,28 

 
Les Llosses 

168 Mines d'Ogassa EIN 
175,70 

 Ogassa 

169 Cal Gat - Rama EIN 860,99 Ripoll i Sant Joan de les 
Abadesses 

170 Camí de Mogrony 
(o Montgrony) 

EIN 157,99 
 

Gombrèn 

171 

Pla de les Salines 
- Muntanya de 
Palòs - Collada 
de Toses 

CON 2.222,98 
 

Planoles i Toses 

172 
Vall d'Estremera 
i bosc 
d'Estremera 

EIN 
708,67 

 
Planoles, Queralbs i Ribes de 
Freser 

173 Fontalba, els 
Planassos 

EIN 631,39 
 

Queralbs 

174 
Obagues de 
Toses i de 
Fornells 

EIN 
821,28 

 Toses 

175 
Bosc de Ribes i 
de Pardines 

EIN 
516,63 

 
Pardines, Queralbs i Ribes de 
Freser 

176 Pla d'Anyella CON 
1.228,95 

 Toses 

177 Riu Freser CON 69,71 
 

Campelles, Ribes de Freser 

178 
Esteguelella - Les 
Comes del 
Barricó 

CON 
441,84 

 
Campdevànol, Campelles i  Ribes 
de Freser 

179 
Ulldeter - Puig 
dels Lladres 

ZM 
186,30 

 
Setcases 

180 

Baga de 
Carboners, bac 
de Setcases i Vall 
de Carlat 

EIN 
1.085,83 

 
Llanars, Molló i Setcases 

181 
Espinalba, 
Cavallera 

CON 
1.384,64 

 
Camprodon, Llanars, Ogassa, 
Vilallonga de Ter 

182 
La Rovira, bac de 
Sant Antoni, les 
Assuques 

EIN 665,61 
 

Camprodon 

183 Riera de Faitús EIN 
73,86 

 Llanars 

184 
Puig de les 
Agudes, Puig EIN 

3.199,58 
 

Camprodon, Llanars, Molló, 
Setcases i Vilallonga de Ter 
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Sistra i Puig 
Moscós 

185 

Carena del Puig 
de la Clapa, coll 
d'Ares i 
Montfalgars 

EIN 2.450,96 
 

Camprodon i Molló 

186 

Bac d'en Barrera, 
serra de les 
Cambres, bac del 
Mariner 

CON 1.031,85 
 

Camprodon, Sant Joan de les 
Abadesses i Sant Pau de 
Segúries 

187 El Catllar de 
Setcases 

EIN 551,89 
 

Setcases i Vilallonga de Ter 

188 
Capçalera del 
Ritort 

EIN 
66,39 

 
Camprodon i Molló 

189 

Solana de 
Fontlletera - 
Serra de Mont 
Roig 

CON 
2.396,56 

 
Vilallonga de Ter 

190 
Serrat del 
Pollastre - El 
Verdaguer 

CON 1.367,32 
Ripoll, Vallfogona del Ripollès, 
Sant Joan de les Abadesses i 
Ogassa 

191 Coll de Solis CON 1.148,37 Les Llosses 

192 
Els plans 
al�luvials del 
Ripollès 

CON 2.856,64 

Planoles, Campelles, Ribes de 
Freser, Gombrèn, Campdevànol, 
Les Llosses, Ripoll, Vallfogona de 
Ripollès, Sant Joan les 
Abadesses, Ogassa, Camprodon, 
Molló, Vilallonga de Ter, Llanars i 
Sant Pau de Segúries 

193 Coll de Merolla CON 873,28 Gombrèn 

194 

Boscos de la 
Molina i de les 
serres de 
Salteguet, 
Paborde, 
LLançanes i Puig 
de les Forques 

EIN 4.776,05 Alp, Puigcerdà i Fontanals de 
Cerdanya 

195 

Tossals de 
Baltarga i 
Torrelles - La 
Costa d'Urús 

EIN 884,06 
Bellver de Cerdanya, Prats i 
Sansor, Riu de Cerdanya, Urús i 
Das 

196 

Serra de la 
Cogulera - Sta 
Magdalena - 
Costa de Nèfol 

EIN 553,71 Bellver de Cerdanya 

197 La Batllia EIN 1.009,27 
Bellver de Cerdanya i Montellà - 
Martinet 

198 

Serrat de les 
Maleses i de la 
Vinya, Pla de la 
Clau i Villec 

EIN 1.374,20 Montellà i Martinet 

199 Bosc de Guils EIN 771,66 Ger i Guils de Cerdanya 
200 Serra dels ZM 2.550,19 Ger, Guils de Cerdanya, Isòvol, 
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Corrals Blancs i 
entorns de 
Montmalès i 
Niula 

Bolvir i Meranges 

201 
Serra d'All - Bosc 
de la Serra del 
Mas 

EIN 500,65 Ger i Isòvol 

202 

Conques del 
torrent de la 
Farga i del riu 
Duran 

EIN 3.195,32 
Isòvol, Bellver de Cerdanya i 
Meranges 

203 
Conca del riu del 
Molí EIN 2.505,97 Lles de Cerdanya 

204 Plans al�luvials 
del riu Segre 

CON 1.610,66 

Lles de Cerdanya, Montellà i 
Martinet, Prullans, Bellver de 
Cerdanya, Prats i Sansor, Isòvol, 
Das, Fontanals de Cerdanya, Ger 
i Bolvir 

205 La Llossa  EIN 2.594,05 
Lles de Cerdanya, Prullans i 
Montellà i Martinet 

206 
Plans al�luvials 
de la Valirota CON 154,81 Das 

207 Plans al�luvials 
del riu d'Alp 

CON 97,99 Alp i Fontanals de Cerdanya 

208 
Plans al�luvials 
del riu Aravó 

CON 47,62 
Bolvir, Puigcerdà i Guils de 
Cerdanya 

209 
Pla de Sant Marc 
i Age EIN 960,33 

Puigcerdà, Bolvir i Fontanals de 
Cerdanya 

210 
Puig de Sant 
Martí - Pla de 
Saneja 

EIN 482,96 Guils de Cerdanya, Bolvir 

211 Pla de Forques EIN 475,04 Llívia 
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11. ASPECTES JURÍDICS QUE FONAMENTEN LA PRESERVACIÓ 
DELS ESPAIS SELECCIONATS 
 
11.1. Introducció 
 
La característica comuna de tots els espais naturals objecte del present Estudi, és 
que cap d’ells compta amb un règim de protecció especial que garanteixi la seva 
conservació futura, tractant-se la majoria, de sòls no urbanitzables o sòls rústecs 
comuns, i fins i tot, en alguns casos, de sòls urbanitzables que, malauradament, 
són, avui per avui, susceptibles de transformació urbanística. D’aquesta manera la 
no adopció de cap règim de protecció comportarà la destrucció i la pèrdua 
irreversible dels seus valors naturals. 

 
La realització de propostes d’adopció de règims de protecció determinats o de 
mesures de gestió concretes per aquests espais no és gratuïta ni tampoc fruït d’una 
decisió discrecional o arbitrària per part de l’equip redactor de l’Estudi, sinó que 
respon a la necessitat efectiva de dotar d’un règim de protecció adequat a aquests 
espais. Respon també a la conveniència i oportunitat de fer-ho en aquest moment, 
doncs deixar-ho pel futur suposarà la pèrdua definitiva dels espais atès l’accelerat 
ritme d’urbanització del territori. I fins i tot, convé indicar i fer palès, ben 
clarament, que les propostes de protecció que aquí s’efectuen, responen 
també a una veritable obligació legal. 

 
En aquest sentit, la protecció de les zones humides, dels espais destinats a 
connectors, dels terrenys forestals i dels espais amb especials valors naturals, 
ambientals o paisatgístics és un deure de totes les Administracions Públiques que 
cal complir sense excepció i de forma indeclinable. 

 
Aquesta obligació que fonamenta l’actuació legal dels diferents Ajuntaments i 
Administracions Locals per procedir a la protecció efectiva dels espais, en canvi, no 
sembla ésser, en l’actualitat massa coneguda per les administracions afectades, ni 
tampoc de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria 
d’urbanisme, atesa la inexistència en l’actualitat, de mesures de protecció suficients 
per assegurar la conservació dels espais d’interès natural i paisatgístic d’aquest 
Catàleg. 
 
En aquesta línia, i per tal de justificar l’afirmació anterior, passen a referir-se a 
continuació les diferents disposicions legals en virtut de les quals s’exigeix a les 
Administracions Públiques l’adopció de mesures efectives de protecció pels diferents 
tipus d’espais seleccionats en el Catàleg d’àrees d’interès natural i paisatgístic de 
les comarques gironines, així com es procedeix a motivar i fonamentar els diversos 
tipus d’actuacions que es proposen per cadascun dels espais aquí inventariats. 

 
A tal efecte, cal tenir en compte que el Catàleg apareix configurat, bàsicament i a 
grans trets, pels següents tipus d’espais:  

 
a) Zones humides. 
b) Espais amb valors de connectors paisatgístics i ambientals. 
c) Espais amb valors paisatgístics i naturals. 
d) Rius, rieres i torrents 
e) Espais forestals. 
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f) Zones agrícoles d’especial vàlua. 
 
 
11.2. Sobre el deure de conservar i recuperar les zones humides 
 
El deure de preservar les zones humides de qualsevol causa de degradació, i fins i 
tot l’obligació de procurar la seva recuperació, deriva del conjunt de l’ordenament 
jurídic, i molt especialment, d’allò que es disposa a la Llei catalana d’espais naturals 
(Llei 12/85 de 13 de Juny). 

 
En particular, l’article 4.c) de la referida Llei, estableix com a finalitat específica que 
ha d’orientar tota l’actuació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de 
les diverses Entitats Locals, la de conservar i regenerar les zones humides, al temps 
que l’article 11.1 de la Llei invocada, fixa, sense cap tipus d’excepcions, el següent 
mandat adreçat al conjunt dels poders públics: 

 
 
“Totes les zones humides han d’ésser 
preservades de les activitats susceptibles de 
provocar-ne la recessió i la degradació, mitjançant 
les normes corresponents aprovades pels 
Departaments competents”. 

 
 

El referit text legal defineix com a zones humides, les zones naturals de maresma, 
aiguamolls, torbera o aigües rases, permanents o temporals, aigües estancades o 
corrents, dolces, salabroses i salines.  

  
Deure de preservació de les Zones Humides que, tanmateix, apareix recollit tant a 
la Llei bàsica estatal de conservació de la natura (Llei 4/89 de 27 de Març) 
que exigeix l’adopció de mesures de planificació hidrològica per la conservació 
d’aquestes zones (article 9.3); com a la Llei d’Aigües, que al seu article 103 fixa el 
deure genèric de l’Administració ambiental i dels Organismes de Conca de coordinar 
les actuacions per protegir eficaçment les zones humides d’interès natural o 
paisatgístic. 

 
Marc legal que es completa, amb les disposicions normatives contingudes al 
Reglament de domini públic hidràulic (Reial Decret 849/86 de 11 d’Abril), en quins 
articles 275, 276.2 i 277 es propugna no tan sols el manteniment i conservació 
d’aquestes zones sinó fins i tot la restauració d’antigues zones humides dessecades 
per causes naturals o artificials, alhora que s’estableix el deure d’inventariar-les. 

 
Finalment, no ens resta sinó esmentar que la importància i el valor excepcional de 
les Zones Humides ha estat palesada per normes de caràcter internacional com el 
Conveni de Ramsar de l’any 1971 i per les Directives Comunitàries 79/409 CEE de 2 
d’Abril relativa a la conservació de les aus silvestres i 92/43/CEE de 21 de Maig, 
coneguda com la Directiva Hàbitats. 

 
Està, en conseqüència, fora de qualsevol dubte, la necessitat i fins i tot l’obligació, 
d’adoptar les mesures adients per protegir tots aquells espais del litoral gironí 
susceptibles d’ésser conceptuats com a zones humides. 
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A l’Estudi que ara es presenta, poden catalogar-se com a tals, entre d’altres, 
diverses zones humides incloses dins dels diversos espais. Entre aquestes cal 
esmentar:  

 
- Basses de les Mateues i riera de Malavella 
- Estanys de Riudarenes – La Camparra 
- Pla de Martís i Centenys 
- Aspres de l’Albera 
- Pla de Sant Andreu Salou, Esclet i la Benaula 
- Prats de Sant Sebastià – turons del Veïnat de Baix 
- Sèquia de Sils 
- Cal Gat 

 
Espais que, paradoxalment, no compten fins la data amb un règim de protecció 
adequat, i, fins i tot alguns d’ells, poden veure’s parcialment afectats per 
operacions urbanístiques i de transformació del sòl que amenaçaran, posaran en 
perill i destruiran els seus valors naturals  
 
11.3. Sobre la importància dels connectors biològics i paisatgístics i 
sobre el deure de preservar-los 
 
Resulta obvia també, l’obligació que correspon a totes les Administracions de 
procurar impedir la urbanització dels corredors biològics i de garantir la seva 
protecció, manteniment i conservació, tot preservant-los de qualsevol causa de 
degradació. 
 
Obligació que deriva, entre d’altres, de la Llei Catalana d’espais naturals, Llei que 
ordena als poders públics a preservar, en general, els ecosistemes i el seu equilibri 
territorial. I és clar i indubtable que els corredors són peça clau per desenvolupar 
aquesta funció. 

 
En particular, l’article 3 de la Llei d’espais naturals, adreça un manament específic a 
totes les Administracions Públiques de protegir els espais naturals, la seva gea, les 
espècies vegetals i animals que hi viuen així com - diu literalment el precepte 
invocat- “el manteniment de la viabilitat dels equilibris i en general la defensa de 
llurs ecosistemes i recursos naturals de totes les causes de degradació que els 
poden amenaçar”. 
 
Obligació que resultava també del Decret legislatiu 1/90 de 12 de Juliol pel que 
s’aprovà la refosa de textos legals vigents a Catalunya en matèria d’urbanisme, 
quin article 117 obligava a classificar com a sòl no urbanitzable els terrenys amb 
valors naturals o d’interès per la defensa de la fauna, la flora o l’equilibri ecològic. I 
justament els connectors tenen la finalitat i la funcionalitat de garantir aquest 
equilibri ecològic, de manera que existeix el deure legal de classificar tots aquests 
espais com a sòl no urbanitzable i existeix l’obligació correlativa, d’impedir la seva 
transformació urbanística i la seva destrucció. 
 
Deure que sembla, també admetre’s d’una interpretació sistemàtica del conjunt de 
disposicions contingudes a la Llei 2/2002 de 14 de Març d ‘Urbanisme. 
 
Tanmateix, cal invocar que el propi Programa de Desenvolupament del Pla 
d’Espais d’interès natural de Catalunya, que fou aprovat per Decret del Govern 
de la Generalitat núm. 328/92 de 14 de Desembre, en l’apartat 4.2.1.4, fa 
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referència expressa a la creació d’un programa específic de treball, 
destinat a garantir el manteniment de les connexions biològiques 
necessàries entre els espais inclosos al PEIN. 

 
Per tal de portar a la pràctica el principi de protecció d’aquests espais intersticials, 
el present Estudi persegueix, entre d’altres objectius, -tal i com ha quedat ja 
referit-, argumentar tècnica i jurídicament la creació dels connectors entre els 
diferents espais PEIN, tot creant una xarxa d’espais continua que permeti el 
desplaçament de la fauna i el manteniment d’importants extensions de sòl en estat 
natural i sense artificialitzar. En definitiva es tracta d’estructurar una xarxa que el 
PEIN i la Xarxa Natura 2000 no han aconseguit dissenyar i per tant complementar 
l’objectiu de la connectivitat fixat a l’hora d’establir aquests plans.  

 
Els principals rius, rieres, marges fluvials i torrents, seran peces idònies, per 
procurar aconseguir aquesta finalitat. Els espais forestals també tindran una 
especial consideració.  

 
En fer-ho, no es proposa altra cosa sinó complimentar el conjunt de la Legislació 
abans invocada, i els específics deures de preservar el medi ambient que deriven, 
de forma genèrica, de l’article 45 de la Constitució Espanyola, precepte que obliga a 
tots els poders públics a vetllar per la defensa del medi ambient. 
 
En aquest sentit, l’Estudi aconsella la desqualificació i preservació d’alguns terrenys 
que, en el moment actual i en funció del planejament vigent, podrien ésser objecte 
de transformació urbanística, malgrat desenvolupar una funció clau com a 
connectors biològics entre els ecosistemes presents en diferents espais d’interès 
natural. 

 
Per la seva banda, cal referir que el Pla Territorial General de Catalunya, aprovat 
pel Parlament mitjançant la promulgació de la Llei 1/95 de 16 de Març declarava 
també com a necessària, la protecció dels espais de lligam existents entre els 
diferents espais PEIN de Catalunya, pels seus valors intrínsecs, indicant que els 
Plans Territorials Parcials, o en el seu defecte, el planejament urbanístic municipal, 
havien d’assumir la preservació dels mateixos. 

 
En aquest sentit es pronuncia expressament el Pla Territorial General de Catalunya, 
concretament en el Document anomenat Memòria, apartat 5.2 protecció 
mediambiental, folis M. 85 i M.86 entre d’altres. Manament que resta encara no 
aplicat en la seva totalitat a les comarques gironines, donat que únicament les 
comarques de l’Empordà i la Garrotxa presenten el seu Pla Territorial i la resta 
continuen sense comptar amb Plans Territorials Parcials, Plans Directors o Plans 
d’ordenació del territori2. D’aquesta manera, en bona part del territori gironí els 
diferents Ajuntaments planifiquen de forma fragmentària, autònoma i independent, 
en funció d’interessos estrictament locals i sense comptar amb una visió global del 
territori, tot afectant espais que haurien d’ésser preservats, cas d’ haver-se aprovat 
els corresponents Plans Territorials Parcials, i cas d’adoptar-se una perspectiva 
supramunicipal tot tenint en compte la dimensió ambiental i l’avaluació dels efectes 
ambientals del creixement urbanístic dels diferents municipis.  

 

                                                 
2 En aquests moments però cal esmentar que es troben en procés de redacció el Pla Territorial del Pla de 
l’Estany i el del Gironès, com també el Pla Director Urbanístic de l’àrea metropolitana de Girona i de 
Figueres.  
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Finalment, cal fer menció també al fet que el Parlament de Catalunya, en la seva 
Moció 53/VI sobre articulació i gestió dels espais naturals, aprovada en sessió del 
Ple de data 8 de Febrer del 2.001, va instar formalment al Govern a “intensificar de 
manera activa i decisiva en els Parcs naturals i als espais PEIN, a trencar el 
concepte de zones isolades d’aquests espais i a definir espais de conservació com a 
corredors biològics”. 

 
Sens dubte, el present Catàleg que aquí es presenta, inclou més de 60 espais 
connectors, compta amb la màxima justificació legal i és una proposta que s’ajusta 
plenament als invocats requeriments jurídics i, en aquest moment, constitueix una 
Proposta totalment oportuna i absolutament imprescindible per donar compliment a 
la nova orientació que ha d’impulsar-se en la Política ambiental futura a 
desenvolupar a Catalunya pel conjunt de les Administracions Públiques. 

 
Entre els principals connectors que permeten establir una connexió directe entre els 
diferents espais del PEIN i la Xarxa Natura 2000, cal destacar: 
 

 
- Capçalera del Llobregat i Sant Julià dels Torts 
- La Muga 
- El Pla d’Usall 
- Boscos de Foixà, Pedrinyà, Vacamorta i plans de Cruïlles i Sies 
- La Creu de la Riera, Bosc de Can Carbó i la Marata 
- La riera de Breda 
- Garrotxa d’Empordà (sector meridional i septentrional) 
- Zona Volcànica del Gironès 
- Conector el Penardell - Parc natural del Cap de Creus 
- Connector Camp del Serrat - Parc Natural Aiguamolls Empordà 
- Connector Riu Vell - Parc Natural dels aiguamolls de l'Empordà 
- Connector PNAE - Muntanya d'en Vilanera - Antic estany de Bellcaire 
- Conector les Gavarres - Cadiretes (Costa d'Alou-Riera de Salenys) 
- Connector Les Gavarres - Muntanyes de Begur 
- Conca del riu Borró i de la riera de Buranc 
- Pla d'Anyella 
- Plans al�luvials del riu Segre 
- Pla de les Salines - Muntanya de Palòs - Collada de Toses 

 
 
11.4. Sobre la protecció de rius, rieres i torrents 
 
La preservació dels rius, rieres i torrents, així com de les franges de sòl properes 
als seus marges, és també un aspecte absolutament imprescindible i quina 
exigència i compliment és possible ateses les disposicions legals derivades de la Llei 
d’aigües (Llei 29/85 de 2 d’agost). 
 
Tanmateix, la necessitat de recuperar zones ocupades per usos privats, i de posar 
en pràctica limitacions a noves edificacions en aquests espais, tenen especial 
interès. La potenciació d’aquests cursos d’aigua i de les zones properes als 
mateixos, la recuperació dels boscos de ribera, la posada en ús dels espais fluvials 
potenciant el gaudi públic amb la creació de Parcs fluvials, és una fita del present 
Catàleg. 
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Determinats trams dels rius Muga, Fluvià, Onyar, Ter, riera de Santa Coloma, riera 
de la farga, el Terri, el Freser, el Segre etc. inclosos en àrees naturals del present 
Catàleg, són espais idonis per portar a la pràctica aquestes recomanacions.  

 
Tanmateix, convé tenir en compte que seria una mesura a impulsar en tots aquests 
espais, la fixació, riu a riu i tram a tram, dels cabals mínims ecològics. Fixació que 
constitueix, avui per avui, una obligació reconeguda ja al conjunt de la legislació 
administrativa reguladora de la matèria d’aigües. I mesura, que, amb caràcter 
general, ajudaria a la recuperació d’aquests espais. Així, aquest deure d’establir els 
cabals de manteniment del riu apareix expressament recollit, entre d’altres 
disposicions, als articles 57.7 de la Llei d’Aigües i a l’article 12 del Pla Hidrològic de 
les conques internes de Catalunya. 
 
D’altra banda, seria convenient també procedir a la delimitació de les zones 
inundables, i a impedir, en aquestes zones, la implantació d’usos, activitats, 
edificacions i instal�lacions, incompatibles amb l’indicat risc ambiental. 

 
 

11.5. Sobre la protecció dels espais forestals 
 
No existeix tampoc, a Catalunya, cap dubte, respecte al deure de protegir i  
preservar els espais forestals i les masses boscoses existents. Tant és així, 
que fins i tot hi ha una obligació legal, de classificar com a sòl no urbanitzable 
aquests espais forestals i d’impedir la seva urbanització. Obligació derivada d’allò 
que es disposa a l’article 22 de la Llei Forestal de Catalunya (Llei 6/88 de 30 de 
Març), i que, en conseqüència, afecta a totes les autoritats i organismes 
competents en matèria d’urbanisme. Organismes i Administracions que no poden, 
pràcticament en cap cas, -excepte en supòsits molt concrets de sòls forestals 
ubicats en terrenys immediats a estructures urbanes preexistents, classificar aquest 
sòl com a urbanitzable i permetre la seva edificació. 
 
Curiosament, aquest deure, que existeix, com a mínim des l’any 88, -moment que 
entrà en vigor la Llei Forestal de Catalunya- tampoc ha estat incorporat als 
planejaments generals o a les Normes Subsidiàries de Planejament de bona part 
dels municipis gironins, que continuen, encara ara, contemplant la possibilitat 
d’urbanitzar sòls de naturalesa i condicions forestals, i que, no han revisat les seves 
disposicions per procurar adaptar-se a aquest manament legal. Essent convenient, 
en conseqüència tramitar les corresponents modificacions puntuals del planejament 
per garantir la protecció dels espais forestals i la seva classificació com a no 
urbanitzables respecte d’aquelles zones que a data d’avui no han estat executades. 
 
Més greu encara, és el fet que planejaments urbanístics, aprovats amb posterioritat 
a l’entrada en vigor de la Llei Forestal de Catalunya, permetin implantar 
urbanitzacions en sòls de naturalesa forestal. El cas de Sant Feliu de Buixalleu que 
afecta molt directament a un espai del present Catàleg, -el de Boscos de Sant Feliu 
de Buixalleu, Massanes i de les Serres d’en Pere - és un cas paradoxal, que 
requereix una ràpida actuació de les Administracions per impedir la pèrdua i 
destrucció d’un espai forestal de notable interès. Les Normes Subsidiàries del referit 
municipi, que han estat objecte d’aprovació per part de la Comissió d’Urbanisme de 
Girona l’any 2002, classifiquen de forma irregular com a sòl apte per urbanitzar, un 
espai forestal que hauria de conservar-se. 
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També la Llei catalana d’espais naturals, al seu article 4 e) estableix el deure 
d’assolir com a finalitat pròpia de l’actuació de totes les Administracions la de 
preservar les espècies vegetals i conservar les superfícies forestals. 

 
I, per la seva banda, el Pla Territorial General de Catalunya, en la seva Memòria 
indica també la conveniència de protegir els sòls forestals i la necessitat de 
compensar les possibles pèrdues de superfície arbrada com a conseqüència de 
l’expansió de nuclis urbans o per altres causes.  

 
Sens dubte, els espais forestals estan àmpliament representats en el present 
Catàleg tota vegada que les seves condicions naturals els fan extraordinàriament 
aptes per tal que puguin actuar com a connectors paisatgístics de tota la xarxa 
constituïda en el present Catàleg.  

 
Són bones mostres d’espais forestals inclosos al mateix, entre d’altres, els següents 
espais: 
 

- Boscos de Domènec i Pla de Gaserans 
- Boscos de Sant Feliu de Buixalleu, Massanes i de les Serres d’en Pere 
- Boscos d’Argimon i de l’Esparra 
- Serra de l’Esquirol i de Godall 
- Boscos de Mas Altaba, can Malagarriga i el Pujol 
- Costes de Penedes 
- Pre-gavarres 
- Serres de Vilanna i Masrocs 
- Muntanya de can Soms, Sant Grau i Serrat de la Malesa 
- Muntanyes de Rocacorba 
- Muntanya dels Sants Metges 
- Boscos de Foixà, Pedrinyà, Vacamorta i plans de Cruïlles i Sies 
- Garrotxa d’Empordà (sector meridional i septentrional) 
- Capçalera del Llobregat i Sant Julià dels Torts 
- Aspres de l’Albera 
- Connector Les gavarres – Muntanyes de Begur 
- Connector les Gavarres – Cadiretes (Costa de l’Alou – Riera de Salenys) 
- Boscos de Sant Martí Sacalm 
- Boscos de Matamala i Pocafarina 
- Contraforts meridionals de l’Alta Garrotxa 
- Serra de Matamala 
- Vall d’Estremera i bosc d’Estremera 
- Bosc de Ribes i de Pardines 
- Obagues de Toses i de Fornells 
- Espinalba, Cavallera 
- La Rovira, bac de Setcases i Vall de Carlat 
- Serra d’All 
- Serra de Cogulera – Santa Magdalena – Costa de Nèfol 
- Serrat de les Maleses i de la Vinya, Pla de la Clau i Villec 
- Bosc de Guils 

 
11.6. Sobre la protecció dels espais amb especial valor agrícola 
 
Resulta un element de singular importància, als efectes de garantir el 
manteniment i la protecció del paisatge i del propi medi natural, sobretot en 
comarques i en espais ja altament transformats per l’home i per les seves 
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activitats, -com és el cas de bona part de les comarques gironines-, el valorar i 
tenir molt en compte els espais i les zones de naturalesa agrícola. Sens dubte, 
contribuir al manteniment d’aquestes zones en el seu aspecte actual i ajudar a la 
conservació de les activitats agràries avui encara existents, constituirà - 
probablement-, la major contribució possible que, en l’actualitat, pot fer-se a la 
defensa del paisatge i del medi natural. 
 
Zones agràries avui clarament en retrocés i sotmeses a importantíssimes 
operacions de continua fragmentació del territori, a pèrdues de superfície i a 
agressions urbanístiques de tota mena. L’aparició de polígons industrials, 
d’urbanitzacions de segones residències, del traçat de noves infraestructures i la 
intensa pressió dels promotors i agents econòmics per reclassificar terrenys 
existents, que afecta els petits i encara ben conservats pobles de l’interior de 
l’Empordà, del voltant de l’àrea d’influència de la ciutat de Girona o prats de dall a 
la Cerdanya és la mostra del procés sistemàtic de destrucció al que s’està assistint. 

 
 

La conservació del sòl agrari i el manteniment de les activitats tradicionals és, 
doncs, una missió inajornable de totes les Administracions Públiques. La pròpia 
Exposició de Motius de la Llei catalana d’espais naturals de 13 de Juny de 1985 ja 
advertia d’aquesta necessitat i del risc que comportava pel medi natural en general 
la pèrdua de zones agrícoles, en establir: 

 
“La pèrdua de terrenys i sòls agrícoles de 
primera qualitat influeix de forma negativa en la 
destrucció del paisatge, la viabilitat dels equilibris 
naturals i en la conservació dels recursos vius”. 

 
 

Si la preservació dels sòls amb valors agrícoles era, darrerament, un objectiu, un 
desig o una aspiració de molts, en l’actualitat cal destacar que s’ha transformat ja 
en un veritable deure de les Administracions.  

 
En efecte, la Llei d’orientació agrària (Llei 18/2001 de 31 de Desembre) 
aprovada per part del Parlament de Catalunya, ha reconegut com a 
element bàsic per contribuir a l’equilibri territorial de Catalunya, el 
manteniment del sòl agrari i de les activitats agràries que s’hi realitzen. 

 
La pròpia Llei té com a finalitat i objectiu consolidar l’agricultura, la ramaderia i la 
producció forestal de manera compatible amb el respecte als valors naturals i 
preveu fomentar les activitats agràries respectuoses amb el medi mitjançant 
l’establiment d’acords voluntaris i de contractes, amb les Administracions Públiques, 
en relació als agricultors que assegurin una gestió i explotació agrària adequada. 

 
D’altra banda, la Llei inclou un reconeixement exprés i clar d’aquests espais 
agrícoles com a elements bàsics d’equilibri territorial, admet el caràcter 
multifuncional de l’activitat agrària i, en especial, de la seva funció com a 
preservadora del paisatge i de la biodiversitat i com a conservadora del medi rural 
així com del patrimoni natural i cultural de Catalunya. 

 
Reconeixement que es fa especialment respecte d’aquelles zones agràries situades 
a les àrees sotmeses a pressió urbanística. 
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Fins i tot, la Llei 18/2001, fixa com una important línia d’actuació específica, la de 
coordinar les intervencions de totes les Administracions a fi de protegir el sòl agrari. 
Línia d’actuació que cal impulsar especialment en aquells sòls situats -insistim- en 
zones sota la influència de la pressió urbanística. El manament, contingut en aquest 
sentit a l’article 6.b de la Llei, no deixa cap mena de dubte. 

 
El present Catàleg, anticipant-se al contingut de la Llei, fou plantejat ja 
tenint molt en compte la defensa dels sòls agraris existents. La creació de 
la figura dels Parcs agrícoles, era l’instrument que es proposava.  
 
Doncs bé, aquest enfocament, ha trobat ara un impuls definitiu en comptar-se ja 
amb una Norma amb rang legal que facilita i fins i tot obliga a implementar aquelles 
recomanacions de protecció dels sòls agraris que efectuem en aquest treball. 
 
Tanmateix, cal invocar que fins i tot la legislació urbanística ha incorporat el deure 
de protegir i de classificar com a sòl no urbanitzable, aquells terrenys dotats amb 
especials valors agrícoles.  

 
Els articles 117 del Decret Legislatiu 1/90 de 12 de Juliol, o l’article 9 de la Llei 
estatal sobre règim del sòl i valoracions en són exemples. Així, el darrer dels 
preceptes invocats fa referència a la condició de sòl no urbanitzable de tots aquells 
terrenys que el planejament general consideri necessari preservar pel seu valor 
agrícola, forestal, ramader o per les seves riqueses naturals. 
 
Per la seva banda, la Llei 2/2002 de 14 de Març d’urbanisme, determina que el 
valor agrícola dels terrenys afectats per indicacions geogràfiques protegides o per 
denominacions d’origen, pot fonamentar la classificació com a sòl no urbanitzable. I 
el Pla Territorial General de Catalunya, destaca també la necessitat de preservar les 
àrees agrícoles d’especial valor.  

 
En aquest sentit es pronuncia la Memòria del referit Pla, concretament al seu 
apartat 5.2 relatiu a la protecció mediambiental, folis M86, 87 i 91, on s’estableix 
com a Directrius específiques del Pla Territorial General pel que fa al sòl d’interès 
agrícola, mantenir el caràcter de sòl no urbanitzable i l’ús agrícola d’aquests 
terrenys, evitar que les demandes de nou sòl per urbanitzar afectin espais agrícoles 
de qualitat, i fins i tot, es recomana, pel cas que el planejament vigent classifiqui 
sòls agrícoles de qualitat com a sòls urbanitzables en una proporció important, 
procedir a efectuar la revisió del planejament per tal de desclassificar aquests sòls i 
garantir la seva reclassificació com a sòls no urbanitzables per tal que siguin 
conservats. 

 
Recomanació que s’efectua a l’apartat M81, i que sembla clar que, fins la data, no 
és tinguda en compte per part de la majoria dels municipis de les comarques 
gironines, que venen, cada vegada més, permetent la transformació urbanística de 
zones agràries.  
 
A banda dels parcs agraris que es proposaven a l’anterior, les àrees d’especial 
interès agrícola incloses en aquesta ampliació, són, entre d’altres, les següents: 

 
- Plans al�luvials situats al voltant dels principals cursos fluvials i en 

especial de la Muga, Fluvià, Ter, Llémena, Onyar, Terri,  la Tordera, el 
Freser i el Segre 

- Els plans al�luvials del ripollès 
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- El Pla de Martís 
- El Pla d’Usall  
- Vall del riu Ser 
- Vall de Sant Miquel de Campmajor 
- El Pla de ca’n Arbres i de Sant Bartomeu (la Crosa) 
- Pla de Sant Andreu Salou, Esclet, i la Benaula 
- Prat de Sant Sebastià i turons del veïnat de Baix 
- Santa Maria de Viladamany i Mas Serra 
- Vall de Riudaura 
- Vall de Bianya 
- Vall d’en Bas 
- Estanys de Riudarenes 

 
 
Tanmateix i vinculat amb l’apartat anterior i el posterior, hi ha altres espais que tot 
i tenir una component agrícola caracteritzada per una important presència de bosc 
– són els anomenats espais agroforestals – s’ha considerat que també alberguen 
importants valors agrícoles (relacionat amb a la conservació de la biodiversitat). 
Entre aquests cal destacar: 

 
- Terraprim d’Empordà 
- Serra de Ventalló i Valldevià i muntanya de Sant Grau 
- Zona Volcànica del Gironès 
- Capçalera de l’Onyar 
- Bases de les Mateues i riera de Malavella 
- Turons de Miànigues 
- Vall del riu Rodeja 
- Serres de Cogolls, les Encies i Siubès 
- Tossals de Baltregà i Torrelles – La Costa d’Urús 

 
11.7. Sobre el deure de protegir el paisatge 
 
Pel que fa a la necessitat de protegir el paisatge, com a bé jurídic en sí, actualment 
sotmès a extraordinàries i continues amenaces, cal fer referència a la recent Llei de 
8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i també a 
diferents disposicions legals, en el conjunt del nostre ordenament jurídic, que 
permeten justificar i motivar l’adopció de mesures de preservació d’aquest element, 
que, de forma quasi intangible, configura la fisonomia d’un territori, d’un indret, o 
d’un espai determinat. 
 
En aquest sentit, es pot fer referència a les disposicions contingudes a la legislació 
urbanística, i en particular, als articles 29 a 33 del Decret Legislatiu 1/90 de 12 de 
Juliol, que preveien l’aprovació de Plans Especials per la protecció del paisatge 
entès com a preservació de determinats llocs o perspectives panoràmiques, de 
belleses naturals, d’espais de situació pintoresca o de record històric, parcs i jardins 
destacables per la seva bellesa i disposició artística, etc., i l’article 38 que establia 
expressament la possibilitat d’incorporar als Catàlegs de protecció, no únicament 
monuments, jardins i parcs naturals, sinó també i específicament “paisatges”. 

 
Instrument del Catàleg que, cal recordar, procedeix de l’antiga Llei del Sòl de 1976 
i del propi Reglament de Planejament urbanístic, en els que ja es contemplava  -fa 
més de 25 anys-, aquesta possibilitat de “conservar paisatges”. 

 



 
 

57 
 

Al propi temps, els especials valors paisatgístics d’uns terrenys, poden comportar 
també la classificació del mateix com a sòl no urbanitzable, tal i com així es preveu 
a l’article 9 de la Llei estatal de règim del sòl i valoracions, entre d’altres preceptes 
legals que obliguen a conservar el paisatge. 

 
Sens dubte es tracta, aquesta, d’una possibilitat ben poc explorada pel que fa als 
planejaments urbanístics dels nostres municipis, i quina aplicació, podria  donar lloc 
a superar el concepte estret i insuficient dels Catàlegs de protecció dels 
planejaments generals o de les Normes Subsidiàries, utilitzats únicament com a 
elements de protecció d’edificis arquitectònics singulars del nostre patrimoni artístic 
i cultural. Els Catàlegs i els Plans Especials de protecció sense dubte poden utilitzar-
se també per protegir belleses naturals i “paisatges”. Res impedeix així, a judici de 
l’equip redactor d’aquest treball, que es comenci a utilitzar la referida tècnica de 
protecció i la inclusió als Catàlegs de protecció dels municipis de les comarques 
gironines, els espais o indrets configurats per bancals i feixes amb parets de pedra 
seca, amb oliveres i vinya, configuradors d’un paisatge mediterrani històric i 
tradicional quasi a punt de desaparèixer. Res impedeix tampoc, incloure al Catàleg 
determinats espais forestals, trams de rius o rieres, llocs o punts des d’on 
s’aprecien perspectives visuals sobre el territori de gran interès, boscos de ribera, 
cims o punts culminants d’una línia de força de paisatge, etc. 

 
Tanmateix, la nova Llei reguladora de l’urbanisme a Catalunya – la Llei 10/2004, de 
24 de desembre- recull i inclou també aquestes fórmules i instruments de 
protecció, concretament als seus articles 67, 69 i concordants, on es contemplen 
tant els Plans Especials com els Catàlegs de béns protegits.  

 
Per reforçar la importància de la protecció del paisatge, convé indicar també, que 
fins i tot la Llei estatal de conservació dels espais naturals i la fauna i flora 
silvestre, (Llei 4/89 de 26 de Novembre), preveu com una figura o com 
una modalitat específica de protecció – juntament amb els Parcs, les 
reserves i els Monuments Naturals- la categoria anomenada “Paisajes 
Protegidos”, categoria que pot utilitzar-se per aquells llocs o indrets 
concrets del medi natural que, pels seus valors estètics i culturals siguin 
mereixedors de protecció especial. Declaració de Paisatges protegits que, a 
més, correspon a la Comunitat Autònoma, i quina utilització creiem que és 
inèdita a Catalunya. Tal vegada aquesta fórmula podria ésser hereva dels 
anomenats “paisatges pintorescos” declarats per Decrets i Ordres del Ministeri de 
Cultura dels anys 70, i que havien quedat sense referent i que s’havien atorgat 
sense efecte amb l’aprovació de la Llei del Patrimoni Cultural de Catalunya. 

 
Com a nova mostra de la importància cada vegada més gran que es dóna -com a 
mínim a efectes teòrics- al paisatge, cal esmentar que el Parlament de Catalunya es 
va adherir, el Desembre del 2000 a la Convenció Europea per a la Protecció 
del Paisatge. Convenció aprovada pel Consell d’Europa a Florència el Juny del 
2000 i quina ratificació pels Estats els obliga a reconèixer els paisatges com a 
categoria jurídica pròpia necessitada de protecció, així com a adoptar Polítiques 
específiques per a la seva preservació tals com la formulació de principis generals, 
estratègies i directrius. Al mateix temps, la referida convenció de Florència disposa 
que constitueix un deure integrar les actuacions de protecció del paisatge a totes 
les polítiques d’ordenació del territori, així com adoptar i formular objectius de 
qualitat paisatgística. 
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Fruit d’aquesta declaració s’aprovà el 2005 la Llei de 8/2005, de 8 de juny, de 
protecció, gestió i ordenació del paisatge, la qual té per objecte el 
reconeixement, la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge, a fi de 
preservar els seus valors naturals, patrimonials, culturals, socials i 
econòmics en un marc de desenvolupament sostenible. Amb aquesta finalitat, 
aquesta llei impulsa la plena integració del paisatge en el planejament i en les 
polítiques d’ordenació territorial i urbanístiques, i també en les altres polítiques 
sectorials que hi incideixen de manera directa o indirecta. 

 
Tanmateix, referent a la Llei 8/2005i al Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel 
qual es desenvolupa la citada Llei, cal esmentar d’una banda els Catàlegs del 
paisatge i les Directrius i de l’altre els Estudis d’impacte i integració 
paisatgística i les Cartes del Paisatge.  

 
Els Catàlegs esdevenen els documents de caràcter descriptiu i prospectiu que 
determinen la tipologia dels paisatges de Catalunya, identifiquen llurs valors i llur 
estat de conservació i proposen els objectius de qualitat que han de complir; les 
directrius són les determinacions que, basant-se en els catàlegs del paisatge, 
precisen i incorporen normativament les propostes d’objectius de qualitat 
paisatgística en els plans territorials parcials o en els plans directors territorials i 
per tant, els plans o els programes que s’aprovin han d’ésser congruents amb les 
recomanacions que aquestes estableixen; les Cartes són els instruments de 
concertació d’estratègies entre els agents públics i els privats per a acomplir 
actuacions de protecció, gestió i ordenació del paisatge que tinguin per objectiu 
mantenir-ne els valors; i els estudis d’impacte i integració paisatgística són un 
document tècnic destinat a considerar les conseqüències que té sobre el paisatge 
l’execució d’actuacions, projectes d’obres o activitats i a exposar els criteris 
adoptats per a la seva integració. 

 
Ara per ara s’estan elaborant les Cartes del Paisatge de la Vall de Camprodon i de 
l’Alt Empordà, a banda també que s’ha delimitat les unitats de paisatge que 
conformen el Catàleg de paisatge de les comarques gironines. Per aquestes els 
espais d’aquest catàleg inclosos dins d’elles són:  

 

Unitat de paisatge del 
Catàleg de paisatge de 

les comarques gironines 
Espais del catàleg de les comarques gironines 

Cap de Creus 

Cap de Portbou 
Punta Claper 
Riera de Molinars 
Connector Riera de Garbet 
Els Canons-Garbet-Cap Ras 
Riera de la Valleta 
Connector el Penardell-Parc Natural del Cap de Creus 
Valls del Cap de Creus 
Puig Rom-Punta Falconera-Torrent Palet 

Plana de l’Empordà 

Serra de Valldevià i Ventalló i muntanya de Sant Grau 
Prat de l’Oliva i de les Fonolledes 
Parc Agrari de l’Alt Empordà 
Plans al�luvials del riu Manol 
Riera d’Àlguema 
Plans al�luvials del riu Llobregat 
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Parc Agrari del Baix Empordà 
Plans al�luvials de la Muga 
Aspres de l’Albera 
Garriga d’Empordà i Plans de Palau i dels Estanys 
Basses de delfià i Can Costoja 
Els Aspres de l’Orlina 
El Penardell 
Connector el Penardell-Parc Natural del Cap de Creus 
Puig Rom-Punta Falconera-Torrent Palet 
Connector de Palau-Mas Fumats 
La Rubina 
La Mugueta 
Puig Barutell-La Muga 
Camps del Serrat-Les Roquetes-Turó de la Momba 
Connector Camp del Serrat-Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà 
La Pedrera de Vilacolum 
Connector Riu Vell-Parc Natural Aiguamolls de 
l’Empordà 
Cinclaus-Riu Vell 
Connector Bol Roig-Montgrí 
Estany de la Poma 
Tram litoral de Sant Martí d’Empúries 
Plans de Tor, rec del Molí i Puig Moragues 
Antic estany de Bellcaire 
Connector PNAE-Muntanya d’en Vilanera-Antic estany 
de Bellcaire 
Muntanya de les Corts i Vilanera-Rec del Molí 
Punta del Bol Roig-Illa Mateua-Trencabraços 
Terraprim d’Empordà 
Plans al�luvials del riu Fluvià 

Costa Brava 

Muntanyes de Queramany i dunes interiors de Pals i 
Begur 
Connector de Salt Sesegues-Muntanyes de Begur 
Riera de Canyelles, Plans de Torre Mirona, Platja del 
Castell i la Serra 
Bell-lloc-Torrent de la Coma-Torrent de Canyet 
Connector el Bosc d’en Provençal-Massís de Cadiretes 
Roca Tosa 
Vall de solius 
Connector les Gavarres-Cadiretes (Costa d’Alou-Riera 
de Salenys) 
El Pla-Conca del Tinar-Sant Natzari 
Connector el Treumal-Les gavarres 
Els Vilars 
Connector Puig del Migdia-Puig d’en Gotes 
Corredor Puig Roí-Puig de les Pasteres 
Connesctor Les Gavarres-Muntanyes de Begur 
Zona humida de les Planes 
Salt Sesegues i entorn 
Puig ses Forques, Ermedàs, Puig Pelegrí, el Rodonell i 
Puig Gallifa 
De la riers de Fenals a la riera de Can Carboner (el 
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Treumal) 
Vilar d’Aro-Bosc d’en Provençal 
La Modeguera 
El Ridaura 
Cap Gros 

Les Gavarres 

Muntanya dels Sants Metges 
Plans al�luvials del riu Ter 
Boscos de Foixà, Pedrinyà, Vacamorta i Plans de 
Cruïlles i Sies 
Pre-gavarres 
Plans al�luvials del riu Onyar 
Costes de Penedes 
Pla de Sant Andreu Salou, Esclet i Benaula 
Pla de Penedes 
Bell-lloc-Torrent de la Coma-Torrent de Canyet 
Vall de Solius 
Connector les Gavarres-Cadiretes (Costa d’Alou-Riera 
de Salenys) 
El Pla-Conca del Tinar-Sant Natzari 
Connector el Treumal-Les Gavarres 
Els Vilars 
Connesctor Les Gavarres-Muntanyes de Begur 
De la riers de Fenals a la riera de Can Carboner (el 
Treumal) 

Delta de la Tordera 
Desembocadura de la Tordera 
Connector Turó de Montell-Delta de la Tordera 
Muntanya de l’Àngel-Riera d’en Passapera 

l’Ardenya - Cadiretes 

Basses de les Mateues i riera de Malavella 
Boscos de Mas Altaba, can Malagarriga i el Pujol 
Les Penyes-Punta Brava-Monticalvari-Mirador dels 
Frares 
Les Comes-Mascanada 
Connector el bosc d’en provençal-Massís de Cadiretes 
Roca Tosa 
Vall de Solius 
Connector les Gavarres-Cadiretes (Costa d’Alou-Riera 
de Salenys) 
Pla de Sant Llorenç 
Puig Nau-Infern d’en Caixa 
Riera de Tossa 
Ses Alzines-Ses Cards 
Cala Canyelles-Cala Morisca 
Connector Calla Canyelles-Massís de Cadiretes 
Desembocadura de la Tordera 
Muntanya de Can Cabanyes 
Connector de la Selva Marítima 
Cala Gran, Suro Gros, Serrabrava i Costa Marcona 
Vilar d’Aro-Bosc d’en Provençal 
Vall de Cubells-Les Bateries 
La Modeguera 
El Ridaura 
Connector Turó Montell-Delta de la Tordera 
Turó de Montell 
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Connector conca de Valldolig 
Torrent del Sot del Gel.Torrent del Mal Camp 
Muntanya de l’Àngel-Riera d’en Passapera 
Turó de Sant Joan 
Boscos de la Serra Llarga-Cala Sant Francesc-Santa 
Cristina 
Santa Cristina-Fenals 
Riera de Blanes i torrent de Valldolig 

Pla de Girona 

Muntanyes de Rocacorba 
Plans al�luvials del riu Onyar 
Plans al�luvials del riu Ter 
Muntanya dels Sants Metges 
Riera d’en Xuclà 
Muntanya de can Soms, Sant Grau i serrat de la 
Malesa 
Zona volcànica del Gironès 
Pla de ca’n’Arbres i de St. Bartomeu del Grau 
Serres de Vilanna i Masrocs 
Santa Maria de Viladamany–Mas Serra 
Pre-Gavarres 
Tram baix de la Llémena 

Terraprims 

Plans al�luvials del riu Ter 
Boscos de Foixà, Pedrinyà, Vacamorta i plans de 
Cruïlles i Sies 
Pla de Martís i de Centenys 
Riera de Cinyana 
Riera d’Àlguema 
Plans al�luvials del Garrumbert, el Terri, el reverdit i el 
Remença 
Terraprim d’Empordà 
Plans al�luvials del riu Fluvià 
Plans al�luvials del riu Manol 
Muntanya dels Sants Metges 
Riera de la Farga 
Serra de Valldevià i Ventalló i muntanya de Sant Grau 
Parc Agrari de l’Alt Empordà 
Pla de Martís i de Centeny 

Els Aspres 

Plans al�luvials de la Muga 
Plans al�luvials del riu Llobregat 
Garrotxa d’Empordà (sector septentrional) 
Garrotxa d’Empordà (sector meridional) 
Aspres de l’Albera 
Capçalera del riu Llobregat i Sant Julià dels Torts 
Parc Agrari de l’Alt Empordà 
Els Aspres d’Orlina 
Basses de delfià i Can Costoja 

Garrotxa d’Empordà 

Plans al�luvials de la Muga 
Plans al�luvials del riu Manol 
Riera d’Àlguema 
Garrotxa d’Empordà (sector septentrional) 
Garrotxa d’Empordà (sector meridional) 
Terraprim d’Empordà 
Garriga d’Empordà i Plans de Palau i dels Estanys 
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Salines - l’Albera 

Capçalera del riu Llobregat i St. Julià del Torts 
Garrotxa d’Empordà (sector septentrional) 
Aspres de l’Albera 
Plans al�luvials de la Muga 

Estany de Banyoles 

Terraprim d’Empordà 
Pla d’Usall 
Pla de Martís i Centenys 
Muntanyes de Rocacorba 
Plans al�luvials del riu Fluvià 
Plans al�luvials del riu Garrumbert, el Terri, el Revardit 
i el Remença 
Turons de Miànigues 
Muntanya dels Sants Metges 
Vall del riu Rodeja 
La Miana 
Vall del riu Ser 
Plans al�luvials del curs alt del riu Fluvià 
Conca del riu Borró i la riera de Buranc 

Alta Garrotxa 

Plans al�luvials de la Muga 
Garrotxa d’Empordà (sector septentrional) 
Garrotxa d’Empordà (sector meridional) 
Terraprim d’Empordà 
Conca del riu Borró i la riera de Buranc 
Contraforts Meridionals de l’Alta Garrotxa 
Plans al�luvials del riu Llierca 
Plans al�luvials del curs alt del riu Fluvià 
Bac d’en Barrera, serra de les Cambres, bac del 
Mariner 
La Rovira, bac de Sant Antoni, les Assuques 
Carena del Puig de la Clapa, coll d’Ares i Montfalgars 
Plans al�luvials del Ripollès4 

Montnegre 
Serra de l’Esquirol i de Godall 
Boscos de mas Altaba, can Malagarriga i el Pujol 
Plans al�luvials de la Tordera 

Plana de la Selva 

Plans al�luvials de la Tordera 
Estanys de Riudarenes 
Sèquia de Sils 
Riera de Sta. Coloma 
Boscos d’Argimon i de l’Esparra 
Torrent de Bagastrà 
Pla de Penedes 
Plans al�luvials del riu Onyar 
La Creu de la riera, Boscos de can Carbó i la Marata 
Pre-Gavarres 
Basses de les Mateues i riera de Malavella 
Serres de Vilanna i Masrocs 
Torrent de la Teuleria 
Pla de ca n’Arbres i de St. Bartomeu 
Capçalera de l’Onyar 
Riera de Pins i rec Clar 
Boscos de Mas Altaba, can Malagarriga i el Pujol 
Boscos de St. Feliu de Buixalleu, Massanes i de les 
serres d’en Pere 
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Pla de St. Andreu Salou, Esclet i la Benaula 
Prats de St. Sebastià i turons del veïnat de Baix 
Connector les Gavarres-cadiretes (Costa d’Alou-Riera 
de Salenys) 
Pla de Sant Llorenç 
Muntanya de can Cabanyes 
Connector de la Selva Marítima 
Capçalera de l’Onyar 

Montseny 
 

Plans al�luvials de la Tordera 
Boscos de Domènec i Pla de Gaserans 
Boscos de St. Feliu de Buixalleu, Massanes, etc. 
Riera de Breda 
Boscos de Matamala i Pocafarina 

Rocacorba 

Plans al�luvials del Garrumbert, el Terri, el Reverdit i el 
remença 
Zona volcànica del Gironès 
Serres de Vilanna i Masrocs 
Muntanyes de Rocacorba 
Muntanya de Sant Grau i serrat de lea Malesa 
Plans al�luvials del riu Ter 
Tram baix de la Llèmena 
Riera d’en Xuclà 
Pujarnol-Sant Patllari 
Vall de Sant Miquel de Campmajor 
Vall del riu Rodeja 
Serres de Cogolls, les Encines i Siubès 
Cingles de Sant Roc i de Santa Brígida-La Barroca 
Boscos de Sant Martí Sacalm 
Vall del riu Ser 
Capçalera del Ritort i del pla de Mieres 

Vall de Camprodon 

Puig de les Agudes, Puig de Sistra i Puig Moscós 
Riera de Faitús 
La Rovira, bac de Sant Antoni, les Assuques 
El Catllar de Setcases 
Baga de Carboners, bac de Setcases i Vall de Carlat 
Solana de Fontlletera-Serra de Mont Roig 
Carena del Puig de la Clapa, coll d’Ares i Montfalgars 
Espinalva, Cavallera 
Plans al�luvials del Ripollès 
Ulldeter-Puig dels Lladres 
Capçalera del Ritort 

Valls del Freser 

Boscos de la Molina i de les Serres de Salteguet, 
Paborde, Llaçanes i Puig de les Forques 
Pla de les Salines-Muntanya de Palòs-Collada de Toses 
Solana de Fontlletera-Serra de Mont Roig 
Plans al�luvials del Ripollès 
Vall d’Estremera i bosc d’Estremera 
Bosc de Ribes i de Pardines 
Fontalba, els Planassos 
Pla d’Anyella 
Obagues de Toeses i de Fornells 

Valls d’Olot Vall de Sant Miquel de Campmajor 
Vall del riu Rodeja 
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La Miana 
Serres de Cogolls, les Encines i Siubès 
Bosc de Sant martí Sacalm 
Vall de Bianya 
Vall de Riudaura 
La Vall d’en Bas 
Vall del riu Ser 
Plans al�luvials del curs alt del riu Fluvià 
Conca del riu Borró i riera de Buranc 
Contraforts meridionals de l’Alta Garrotxa 
Plans al�luvials del riu Llierca 
Capçalera del Riftort i de la riera de Mieres 
Bac d’en Barrera, serra de les Cambres, bac del 
Mariner 

Guilleries 

Plans al�luvials de la Tordera 
Boscos de Domènec i Pla de Gaserans 
Estanys de Riudarenes 
Riera de Santa Coloma 
Boscos d’Argimon i de l’Esparra 
Torrent de la Teuleria 
Barranc de Noalard i torrent de Sant Jacint 
Boscos de St. Feliu de Buixalleu, Massanes i de les 
serres d’en Pere 
Boscos de Sant Martí Sacalm 
Serra del Corb 
Roca d’en Pla, Sant Martí de Cladells i Bessigot 
Boscos de Matamala i Pocafarina 

Cabrerès-Puigsacalm 
Boscos de Sant Martí Sacalm 
La Vall d’en Bas 

Baix Ripollès 

Les fagedes de Ripoll (de Terrades, de Sant quintí, del 
catllar i de Puigbò) 
L'Escala, Llastanosa 
Junyent del Ter i el Freser  
Riera de Merlès i riera de Llimós 
Torrent d'Estiula, baga de Colomer 
Riera de Vilardell, Bufatals 
Riu Merdançol o Margansol 
Mines d'Ogassa 
Cal Gat - Rama 
Camí de Mogrony (o Montgrony) 
Riu Freser 
Esteguelella - Les Comes del Barricó 
Espinalba, Cavallera 
La Rovira, bac de Sant Antoni, les Assuques 
Bac d'en Barrera, serra de les Cambres, bac del 
Mariner 
Serrat del Pollastre - El Verdaguer 
Coll de Solis 
Coll de Merolla 
Els plans al�luvials del Ripollès 
Vall de Bianya 
Vall de Riudaura 
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l’Empordanet – Baix Ter 

Serra de Valldevià i Ventalló i Sant Grau 
Plans al�luvials del riu Ter 
Boscos de Foixà, Pedrinyà, Vacamorta i Plans de 
Cruïlles i Sies 
Parc Agrari del Baix Empordà 
Connector Bol Roig-Montgrí 
Terraprims del Montgrí 
La Pletera 
Deveses de Fonollera 
Platga de la Fonollera i la ribera esquerra del Daró 
Connector Muntanyes de Queramany-Platja de Pals 
Muntanyes de Queramany i dunes interiors de Pals i 
Begur 
Connector les Gavarres-Muntanyes de Begur 
Zona humida de les Planes 
Muntanya Seca 
Plans del Daró i el rec del Molí entre Serra i Gualta 
Antic estany d’Ullastret i turons circumdants 
Plans i closes del Daró i la riera Grossa 
Plans del Tor, rec del Molí i Puig Moragues 
Antic estany de Bellcaire 

*Les unitats del Paisatge del Cataleg de paisatge de les comarques gironines, no inclou la comarca de la 
Cerdanya, considerant-la dins les nova vegueria de l’Alt Pirineu. 
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Finalment, cal esmentar que fins i tot un important nombre de municipis 
gironins aplegats al Consell d’Iniciatives Locals pel Medi Ambient (CILMA), 
organisme depenent de la Diputació de Girona van aprovar el 23 de Juny 
del 2001 l’anomenada “Declaració del Paisatge”. Una declaració en la qual 
s’acordà - entre d’altres mesures- promoure estratègies i polítiques actives 
orientades cap a la preservació i gestió dels paisatges, elaborar Catàlegs de 
paisatge, promoure llur valorització com a bé col�lectiu i patrimonial així com vetllar 
per la seva defensa. 

 
Sens dubte, es tracta d’importants declaracions, que, constitueixen veritables 
suports legals a l’hora d’exigir, davant de les diferents Administracions Públiques a 
Catalunya i a les comarques gironines, el compliment d’aquests principis generals i 
la seva posada en pràctica.  
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12 PROPOSTES I MESURES DE PROTECCIÓ DELS ESPAIS 
 
12.1. Sobre la naturalesa, tipus i característiques de les propostes 
 
El present Catàleg, a més de constituir un Inventari de zones i d’espais a protegir 
per les comarques gironines, persegueix efectuar una Proposta complerta de 
Mesures concretes a adoptar, per tal de fer efectiva i possible la finalitat i l‘objectiu 
general de preservació dels valors naturals presents a les diferents zones que són 
objecte d’inventari. 
 
En aquest sentit, a totes i cadascuna de les fitxes que formen el Catàleg, 
elaborades per cadascun dels espais d’interès natural i paisatgístic, juntament amb 
les dades relatives a la delimitació i caracterització de cada àrea, als motius 
d’inclusió al Catàleg, a l’estat de conservació i impactes que presenten, als 
requeriments de protecció i altres qüestions descriptives de les àrees, s’inclou una 
part final que porta per títol “Actuacions i mesures de gestió urbanística i 
administrativa per a la preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i 
ambiental”. 
 
Actuacions i mesures que s’articulen en la pràctica totalitat dels supòsits analitzats 
en Propostes d’Actuació de dos tipus. Les Propostes i mesures de caràcter 
urbanístic i les Propostes i mesures de caràcter ambiental.  

 
Les primeres se centren en aspectes directament relacionats amb l’anàlisi del 
planejament urbanístic que resulta aplicable a la zona i en l’establiment de criteris 
d’actuació pel que fa a l’adopció i al desenvolupament de règims de protecció. Ja 
sia mitjançant Plans Especials, modificacions del planejament general, afectacions 
del sòl, desclassificacions, inclusió al Catàleg de béns protegits, etc. 
 
Les mesures de caràcter ambiental, tenen a veure amb propostes concretes 
d’inclusió de les àrees al Pla d’espais d’interès natural de Catalunya, mitjançant 
tramitar les corresponents modificacions de delimitació del PEIN, amb Programes 
ambientals de recuperació dels boscos de ribera, de restauració de Pedreres, amb 
foment de la planificació i gestió forestal sostenible, amb redacció de Projectes de 
permeabilització d'infraestructures viaries i execució de passos de fauna, amb 
mesures de planificació hidràulica, delimitacions de les zones de domini públic 
hidràulic, fixació de les zones inundables i delimitació d’usos en les mateixes, 
Programes ambientals de recuperació de zones humides, inclusió a l’Inventari de 
Zones Humides, establiment de cabals ecològics i dels cabals de manteniment dels 
diferents rius, redacció de Plans Rectors d’ús i gestió de determinats espais, creació 
de Parcs fluvials, etc. 

 
Es proposen també per diferents indrets Projectes ambientals d‘adquisició de 
finques per a la seva preservació, fórmules d’arrendament o cessió d’ús dels espais, 
contractes de custòdia del territori, contractes territorials d’explotació per garantir 
una adequada gestió dels sòls agraris, establiment de línies d’ajut i mesures de 
foment per incentivar l’agricultura ecològica i el manteniment dels usos i activitats 
agroforestals, redacció de Plans de prevenció d’incendis forestals, etc. 
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Mesures, les aquí anunciades, que passen a analitzar-se amb major detall en els 
apartats posteriors, el primer relatiu a les mesures de caràcter urbanístic, i el 
següent on es desenvolupen les mesures anomenades de caràcter ambiental. 
 
 
12.2. Sobre les mesures de protecció de caràcter urbanístic. Aspectes 
generals del planejament urbanístic i actuacions que caldria impulsar 
per garantir l’establiment de règims de protecció del sòl. 
 
Pel que fa a la Metodologia seguida respecte a la configuració les mesures de 
caràcter urbanístic, cal referir que es conté a cadascuna de les fitxes que formen el 
Catàleg d’espais que ara es presenta, una sintètica a la situació urbanística en la 
que es troba cada àrea, i a la classificació i qualificació del sòl fixada als diferents 
planejaments urbanístics pels inclosos a les diverses àrees a protegir. 
 
Referència que deriva d’una anàlisi força detallat, previsions incloses als diferents 
instruments de planejament dels municipis cada espai. Anàlisi que ha permès 
detectar, com bona part dels Plans d’Ordenació Urbana i de les Normes Subsidiàries 
de Planejament dels municipis, no han adaptat encara les seves determinacions a 
allò que es en Legislacions tan notables i importants pel que fa a la protecció 
natural, com la Llei d’Aigües de 1985, la Llei Forestal de Catalunya de l’any 88, 
entre d’altres. 
 
A grans trets, l’enumeració de les diverses mesures de urbanístic que es contenen 
al present Catàleg, inclouria les següents: 

 
-Redacció i aprovació de Plans Especials. 

 
-Inclusió dels espais al Catàleg de Patrimoni Natural dels municipis. 

 
-Incorporació de mesures de protecció al planejament vigent i establiment d’un 
estricte règim d’usos. 
 
-Aprovació de Pressupostos especials i dotació de mitjans econòmics pel 
desenvolupament dels Plans especials de protecció i per l’establiment de mesures 
de foment, incentius i ajuts al manteniment dels usos agraris tradicionals o per la 
protecció del paisatge i del medi natural.  
 
-Impuls d’expedients de modificació puntual dels planejaments urbanístics amb la 
finalitat d’intensificar els règims de protecció i d’impedir la transformació 
urbanística dels espais. 
 
-Afectacions de sòls a usos públics i a espais lliures, Parcs i zones verdes i 
adquisició dels mateixos per constituir un Patrimoni públic de sòl. 
 
-Desclassificacions de sòls urbanitzables o aptes per urbanitzar i reclassificació com 
a sòl no urbanitzable especialment protegit en supòsits de planejaments que 
permeten urbanitzar espais forestals, espais d’especial interès paisatgístic, espais 
ubicats a la primera línia de mar, espais que constitueixen connectors ambientals i 
paisatgístics o zones d’especial valor agrícola. 
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-Redacció de Plans Especials de caràcter plurimunicipal per protegir el sòl no 
urbanitzable i constitució d’un Consorci d’Administracions per la seva gestió. 
 
Amb independència de l’acceptació o no de les concretes Propostes urbanístiques 
que es contenen en totes i cadascuna de les fitxes del present Catàleg, per part del 
conjunt de municipis i entitats locals afectats per les mateixes, convindria endegar 
un procés d’adaptació i adequació de les Normatives Urbanístiques i dels seus 
Planejaments a qüestions i aspectes bàsics com ho són el qualificar com a sòl no 
urbanitzable els espais forestals i exigir el compliment en els mateixos de la Unitat 
Mínima Forestal fixada en 25 Hectàrees, incloure les zones de policia del domini 
públic hidràulic de tots els rius, rieres, torrents, pantans, o embassaments i llocs de 
desembocadura dels mateixos, i incorporar a la Normativa règims de protecció clars 
d’aquests elements naturals, impedir l’ocupació per instal�lacions o edificacions del 
sòl situat a zones inundables, etc. 

 
Entre d’altres qüestions, convindria, a grans trets, endegar un procés d’anàlisi 
profunda i acurat de cada planejament tendit a obtenir, amb caràcter general, els 
següents objectius: 

 
1er. Crear claus específiques per homogeneïtzar l’ordenació i regulació de 
les àrees amb valors naturals. 

 
L’anàlisi dels diversos planejaments posa de manifest l’existència d’una diversitat 
de claus urbanístiques en el sòl no urbanitzable comú, i en el sòl no urbanitzable 
especialment protegit. 

 
Sens dubte, convindria homogeneïtzar i uniformitzar mínimament aquestes claus, 
tot buscant criteris i denominacions fàcilment identificables pel conjunt de la 
societat i de la població. Convindria també garantir que s’atorgui efectivament un 
règim d’especial protecció a aquells sòls d’especial valor. 

 
Es proposen, en aquest sentit, crear categories específiques de sol no urbanitzable 
d’especial protecció, amb les claus de connector, protecció de rius i rieres, protecció 
de litoral, zona humida, forestal, agrícola i protecció paisatgística. 

 
2on. Adequar tots els planejaments incorporant als mateixos l'observança i 
l’exigència de compliment al sòl no urbanitzable de la unitat mínima de 
conreu establerta al Decret 169/83 de 12 d’Abril i a la unitat mínima 
forestal de 25 HA, fixada al Decret 35/1990 de 23 de Gener, cas de tenir 
els terrenys afectats naturalesa forestal. 
 
La major part dels planejaments urbanístics estudiats foren aprovats amb 
anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei Forestal de Catalunya i a la fixació de la 
Unitat Mínima Forestal de 25 HA. Fet que provoca que una mínima part dels Plans 
d’ordenació analitzats exigeixi als espais forestals el compliment de la seva Unitat 
Mínima de 25 HA, de manera que les Normes de Planejament, en bona mesura, 
continuen fent referència a la Unitat Mínima de Conreu que és, habitualment, de 
superfície molt inferior (4 o 4’5 HA). 

 
D’altra banda, molts planejaments analitzats permeten fins i tot en determinats 
supòsits, la construcció d’edificacions, en el sòl no urbanitzable sense respectar la 
Unitat Mínima de Conreu. Extrem que a més d’ésser de discutible legalitat, 
comporta un fraccionament excessiu del territori, de manera que convindria evitar 
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l’aparició de construccions i edificacions en sòl no urbanitzable si no es disposa de 
la superfície mínima indicada. 

 
3er. Incorporar una regulació detallada d’usos respecte dels sòls 
classificats com a no urbanitzables, tot incloent els usos permesos, els 
usos compatibles, els usos incompatibles i els usos prohibits. 
 
Una nota comuna dels planejaments analitzats és el gran detall amb el que es 
regulen el sòl urbà i el sòl urbanitzable, i, en canvi, la manca de precisió o 
l’excessiva indeterminació del règim propi del sòl no urbanitzable, malgrat que, en 
definitiva, aquest sòl és el de major valor natural. 

 
Extrem que és molt greu tota vegada que aquest tipus de sòl possibilita la 
implantació en el mateix en determinats supòsits i condicions, de tot tipus 
d’activitats i instal�lacions. Així, en sòl no urbanitzable poden implantar-se prèvia 
tramitació i aprovació dels instruments oportuns, entre d’altres, les següents 
instal�lacions: 

 
-Infraestructures viaries, carreteres, autovies, línies de ferrocarril, AVE, etc. 
-Camps de Golf. 
-Parcs eòlics. 
-Indústries molestes quina implantació cal ubicar-la al medi natural (Centrals 
d‘energia tèrmica, elèctrica i nuclear). 
-Aeròdroms. 
-Xarxes de transport d’energia elèctrica d’Alta Tensió i d’altres serveis (gas, 
telefonia). 
-Infraestructures de sanejament (Abocadors, Deixalleries i Plantes Depuradores). 
-Parcs temàtics i Parcs d’atraccions. 
-Balnearis. 
-Antenes de telefonia i Estacions de Telecomunicacions. 
-Càmpings i Caravànings. 
-Hípiques. 
-Habitatges unifamiliars aïllats. 
-Magatzems de caràcter agrícola, granges i demés instal�lacions vinculades a 
l’activitat agrària. 
-Turisme rural i allotjaments rurals. 

 
Tanmateix, aquest tipus de sòl es veu també afectat per activitats industrials amb 
tendència a l’explotació dels recursos naturals, tals com:  

 
-Activitats extractives i mineres. 
-Pedreres i sorreres. 
-Explotacions forestals. 
-Extraccions d’aigües minerals naturals i instal�lació de Plantes embotelladores. 

 
Els singulars valors naturals de les àrees del present Catàleg, justifiquen que 
aquests espais s’hagin de preservar, front a la possibilitat de degradació que 
resultaria de la implantació d’algunes o de moltes de les referides infraestructures, 
quan aquestes siguin incompatibles amb els valors naturals presents en els espais. 
Front a això, el cert és que les determinacions generals dels planejaments, pel que 
fa al sòl no urbanitzable, poques vegades fixen els usos prohibits i incompatibles, i 
pràcticament mai interdicten clarament la instal�lació d’activitats en aquest sòl tan 
valuós. 
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Amb aquest fi, caldria excloure la major part d’aquests espais de l’afectació per 
Projectes d’infraestructures o d’activitats com les abans referides, mitjançant 
incorporar al planejament urbanístic, una relació acurada dels usos prohibits i 
incompatibles amb la preservació dels valors presents a la zona. En cas contrari, el 
règim jurídic propi del sòl no urbanitzable i les previsions genèriques dels 
planejaments vigents no garanteixen, de forma suficient ni adequada, la no 
afectació dels valors naturals per la implantació d’aquestes instal�lacions. 

 
En aquest sentit, sens dubte hi poden haver determinats terrenys, que no poden 
suportar - sense quedar malmesos- el pas de grans infraestructures, o en els que 
convindria impedir la instal�lació d’Antenes de Telecomunicacions, de xarxes aèries 
d’Alta Tensió, de Parcs eòlics, de zones d’acampada, etc. 

 
La selecció dels diferents espais que s’inclouen en el present Catàleg exigeix, doncs, 
una revisió acurada del règim específic del que estant dotats i la incorporació al 
planejament d’una especial protecció, tot revisant, cas a cas, aquelles instal�lacions 
que podrien malmetre els valors presents a l’espai. La utilització de la figura del 
planejament urbanístic anomenada Pla Especial, serà la fórmula més adequada per 
establir els règims d’usos i per incorporar les normes de protecció del sòl no 
urbanitzable i de la major part dels espais inclosos al present Estudi. 
 
4rt. Impulsar la creació a cada municipi d’un Catàleg de Patrimoni natural 
on es recullin les àrees naturals singulars que exigeixin especial 
preservació. 
 
La figura dels Catàlegs apareix prevista als articles 86 i 87 del Reglament de 
Planejament urbanístic i a l’article 38 del Decret Legislatiu 1/90 de 12 de Juliol, com 
a Documents complementaris dels Plans Especials de protecció, dels Plans Generals 
i de les Normes Subsidiàries de Planejament, i la seva utilització, pel que fa a la 
inclusió en el mateix d’espais naturals o de paisatges que pels seus singulars valors 
o característiques hagin d’ésser objecte d’una especial protecció, és pràcticament 
inèdita a les comarques gironines objecte d’estudi. 
 
La sola aprovació inicial del Pla Especial, o de les Normes Subsidiàries que incloguin 
el règim de protecció i acompanyin el Catàleg, implica ja, d’immediat, la anotació 
dels béns catalogats al Registre públic de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona i la seva protecció amb caràcter preventiu. Cosa que dotaria als espais, de 
forma quasi immediata, d’una protecció provisional o cautelar mentre es tramita i 
aprova l’instrument d’ordenació corresponent. Tècnica quina utilització, en 
conseqüència, podria resultar de gran interès. 
 
Figura del Catàleg de béns protegits que apareix prevista també a la Llei 2/2002 
d’urbanisme, concretament al seu article 69 i que permet incorporar al mateix 
jardins, paisatges, monuments i altres béns culturals.  
 
5è. Incoació de procediments de modificació puntual del planejament 
general o de les Normes Subsidiàries per procedir a la desclassificació de 
sòls. 
 
Tanmateix, cal indicar, que entre les mesures urbanístiques a adoptar, quan es 
detecta que la classificació del sòl continguda al planejament és inadequada per 
preservar l’espai, i que aquesta classificació és la de sòl urbanitzable o de sòl apte 
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per urbanitzar, la fitxa del Catàleg proposa l’impuls i  tramitació de la corresponent 
modificació puntual del planejament a fi de procedir a la desclassificació del sòl i a 
la dotació al mateix d’un règim jurídicurbanístic adequat per garantir la seva 
conservació. 
 
En aquest sentit es procura analitzar - o com a mínim apuntar - l'específica situació 
urbanística en la que es troba l’espai, si el sòl urbanitzable disposa o no de tots els 
instruments de planejament derivat aprovats definitivament (Pla Parcial), si compta 
amb instruments de gestió també aprovats (Projecte d’urbanització, Projecte de 
compensació del sector, etc.), i la fase d’execució en la que es troben (urbanització 
totalment finalitzada o pendent de fer-se, cessions dels espais lliures i zones verdes 
realitzades, etc.). 

 
Quan no existeixen drets plenament consolidats pel Promotor urbanístic o pel 
propietari del sòl - drets adquirits que apareixen únicament quan es compta amb 
tot el procés de planejament definitivament aprovat i està executant-se la 
urbanització dintre dels terminis fixats al planejament-, quan no estem en la 
indicada situació, se suggereix la possibilitat de desclassificar el sòl i d’impedir la 
seva transformació urbanística. 

 
Sens dubte, les mesures de desclassificació de sòl són d’extraordinària importància, 
i afecten determinats espais del present Catàleg que, lamentablement, compten 
amb previsions del planejament que permeten la seva destrucció o pèrdua en 
possibilitar l’aparició d’una urbanització, la implantació de zones hoteleres, 
residencials o de Polígons Industrials, segons els casos.  

 
Convé assenyalar que les desclassificacions de sòl, en molts supòsits, no comporten 
- a diferència d’allò que habitualment es manifesta- el pagament d’importants 
indemnitzacions. En aquest sentit, cal remarcar que, si el planejament urbanístic 
preveia el desenvolupament d’un sòl urbanitzable en un determinat temps, i aquest 
de moment no s’ha executat ni complert, no havent-se presentat dintre del termini 
previst en el Pla Parcial, no comptant-se amb Projecte d’urbanització definitivament 
aprovat, i no havent-se realitzat les obres d’implantació dels serveis urbanístics 
(obertura i pavimentació de vials, instal�lació de l’enllumenat públic i de les xarxes 
de subministrament d’aigua i energia elèctrica, evacuació d’aigües residuals, 
enjardinament de zones verdes, etc.), o no havent-se formalitzat la cessió dels 
espais lliures; en aquests supòsits no existeix un dret consolidat o un dret adquirit 
a edificar i a urbanitzar el sòl, de manera que no hi ha tampoc una obligació 
d’indemnitzar nascuda de la modificació del planejament urbanístic i de l’anul�lació 
de l’expectativa d’urbanitzar-lo. De forma que resulta d’extraordinari interès que el 
conjunt d’Ajuntaments revisin la situació dels diferents supòsits detectats en el 
Catàleg i procedeixin, en aquells casos que encara no s’han urbanitzat els espais, a 
incoar expedients de modificació del planejament urbanístic per desclassificar el sòl.  

 
Amb independència d’això, cal conèixer també que les indemnitzacions tenen un 
caràcter excepcional, doncs l’adquisició de drets, en l’urbanisme, és gradual i 
successiu. De manera que en aquells supòsits en què es compta amb planejament 
parcial aprovat però no executat encara, només caldrà abonar els honoraris de 
redacció dels Projectes tècnics com a única compensació per la pèrdua 
d’expectatives. I cal referir també que la Jurisprudència i les resolucions dels 
Tribunals, fins la data, són molt restrictives a l’hora d’atorgar o de reconèixer 
indemnitzacions com a conseqüència de l’exercici de l’anomenat “ius variandi” o 
dret de variar i modificar el planejament per part de l’Administració Pública. 
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Tanmateix, cal conèixer que l’incompliment de terminis per urbanitzar permet 
també a les Administracions competents en matèria d’urbanisme, reduir l’àmbit del 
sòl a urbanitzar, excloent part del mateix i reduint la superfície a edificar o adoptar 
altres mesures. 

 
Finalment, convé tenir en compte, que, fins i tot en aquells supòsits en els que 
poguessin existir drets adquirits, en determinats casos, atesos els valors ambientals 
extraordinaris dels sòls afectats, caldria també adoptar la mesura desclassificatòria 
del sòl per assegurar la seva preservació. 

 
Supòsits en els que caldrà avaluar el cost de l’adopció de la mesura i determinar el 
benefici ambiental que s’aconsegueix tot evitant la destrucció de l’espai. I en els 
casos en què la balança s’inclina a favor dels interessos generals i de la protecció 
del medi ambient, caldrà procedir a sacrificar els interessos econòmics i particulars 
dels propietaris i promotors del sòl afectats per la indicada mesura. 

 
Tanmateix, pot referir-se que la il�legal classificació com a sòl urbanitzable d’una 
zona humida o d’un espai forestal permetrien propiciar la revisió del planejament 
per la pròpia Administració, prèvia l’elaboració dels Informes tècnics adequats. 
Il�legalitat de la classificació del sòl que, entenem, no podria donar lloc a la 
consolidació de drets a la seva transformació i edificació per part dels propietaris. 

 
De manera que convé analitzar a fons la viabilitat de les propostes de 
desclassificacions de sòl que s’efectuen al present Catàleg en bona part d’aquests 
espais, a fi i efecte de posar-les en pràctica. En aquest sentit, les situacions de 
classificacions de sòl inadequades que es detecten al present Catàleg són varies:  
 

Codi Nom de l’espai Municipis 

97 Plans al�luvials del riu Fluvià 

Maià de Montcal, Crespià, Serinyà, 
Esponellà, Cabanelles, Vilademuls, 
Navata, Pontós, Bàscara, Garrigàs, 
Vilaür,  Palau de Santa Eulàlia, 
Ventalló, Sant Miquel de Fluvià, 
Torroella de Fluvià, L’Armentera, 
Sant Pere Pescador 

100 
Serra de Valldevià i de Ventalló i 
muntanya de Sant Grau 

Ventalló, Vilopriu, Sant Mori, 
Garrigàs, Vilaür, Bascara, Albons, 
la Tallada d’Empordà, Viladamat, 
Camallera-Saus, Garrigoles, Jafre, 
Colomers, Verges, Sant Jordi 
Desvalls i Viladasens 

104 Turons de Miànegues Banyoles, Porqueres i Camós 

106 Muntanya dels Sants Metges Sant Julià de Ramis 

107 Plans al�luvials del riu Ter 

Anglès, Sant Julià del Llor i 
Bonmatí, Bescanó, Sant Gregori, 
Salt, Girona, Sarrià de Ter, Sant 
Julià de Ramis, Celrà, Bordils, 
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Cervià de Ter, Sant Martí Vell, Sant 
Joan de Mollet, Sant Jordi Desvalls, 
Vilopriu, Flaçà, Foixà, Colomers, 
Jafre, Ultramort, Verges, La Tallada 
d’Empordà, Serrà de Daró, 
Fontanilles, Ullà, Gualta i Torroella 
de Montgrí. 

108 Boscos de Foixà i Pedrinyà, 
Vacamorta i Plans de Cruïlles i Sies 

Flaçà, la Pera, Foixà, Juià, Sant 
Martí Vell, Sant Joan de Mollet, La 
Bisbal d’Empordà, Madremanya, 
Corçà, Cruïlles, Monells i Sant 
Sadurní de l’Heura 

110 Zona volcànica del Gironès 

Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter, 
Sant Gregori, Canet d’Adri, Sant 
Martí de Llémena i Sant Aniol de 
Finestres 

116 
Santa Maria De Vilademany – Mas 
Serra 

Aiguaviva i Fornells de la Selva 

127 Riera de Santa Coloma 
Riudarenes i Santa Coloma de 
Farners 

130 
Boscos de Sant Feliu de Buixalleu, 
Massanes i de les serres d’en Pere 
Bord i del Montgros 

Arbúcies, Sant Feliu de Buixalleu,  
Massanes i Riudarenes 

137 Plans al�luvials de la riera de Breda Breda i Riells i Viabrea 

192 Els plans al�luvials del Ripollès Llanars i Planoles 

 
 
Finalment, no ens resta sinó mencionar el fet de que quan l’àrea constitueix ja un 
sòl urbà consolidat, i, tot i això es vol propiciar la seva protecció, s’apunta la 
possibilitat de l’adquisició del sòl prèvia afectació del mateix a espai lliure, zona 
verda, Parc, o altres claus similars. Adquisició de sòl que podrà produir-se per la via 
convencional mitjançant acord o amb la utilització de la tècnica de l’expropiació 
forçosa, segons els casos.  

 
D’altra banda, s’incorporen també propostes relatives a impedir o limitar les 
canalitzacions, cobertures i entubament de rieres, rius i torrents, propostes de 
concentració i d’acumulació de les zones verdes i els espais lliures en zones 
immediates a sòl no urbanitzable, o d’altres de caràcter estrictament tècnic. 

 
Sens dubte, el present Catàleg permetrà posar a prova els compromisos, la 
voluntat i la decisió política de bona part dels Ajuntaments, en ordre a impulsar les 
mesures de conservació del medi natural i del paisatge que aquí es proposen. 
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12.3. Sobre les mesures de protecció de caràcter ambiental 
 
Les mesures o Propostes de protecció de caràcter ambiental que s’inclouen al 
present Catàleg són molt diverses i de diferent naturalesa en funció del tipus 
d’espai davant del que ens trobem i de les concretes problemàtiques ambientals 
que es plantegen en cada àrea d’interès natural. 
 
En aquest sentit i a títol enumeratiu, passem a efectuar breument un llistat de 
mesures de caràcter ambiental quina adopció es proposa. Són, entre d’altres, les 
següents: 

 
-Inclusió al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya. 
 
-Redacció de Plans Rectors d’ús i gestió de l’àrea. 
 
-Adopció de mesures de planificació hidrològica i establiment dels cabals ecològics i 
de manteniment dels rius i rieres. 
 
-Inclusió a l’Inventari o Catàleg de Zones Humides. 
 
-Creació i impuls de la Figura dels “Parcs agrícoles”, que garanteixi el manteniment 
de l’estadi rural i dels usos i activitats agroforestals dels referits espais, tot 
impedint la transformació progressiva d’aquests sòls i interdictant la implantació 
d’usos aliens als estrictament agrícoles. Parcs agraris que haurien de gestionar-se 
prèvia la constitució d’un Consorci d’Administracions i tot dotant-se de mitjans de 
finançament. 
 
-Mesures i Programes Ambientals per la recuperació de les façanes fluvials dels rius 
presents al Catàleg i per la creació de “Parcs fluvials” tot recuperant els boscos de 
ribera, les franges de protecció del domini públic hidràulic, els marges dels rius i 
rieres, i creant Passeigs i Parcs públics en les zones adjacents amb el domini públic. 
 
-Programes ambientals per la Recuperació de Zones Humides. 
 
-Delimitació de les zones de domini públic hidràulic i fixació de les zones 
inundables, impedint l’ocupació d’aquestes àrees per usos inadequats. 
 
-Mesures de foment de la silvicultura sostenible i de la planificació forestal.  
 
-Protecció dels sòls amb capacitat per fer de connector biològic.  
 
-Realització de Programes ambientals de restauració de zones degradades, de 
Pedreres, abocadors, rieres, etc. 
 
-Projectes ambientals per permeabilitzar infraestructures viaries tot creant passos 
de fauna. 
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Amb independència d’aquest seguit de mesures es proposen també altres 
actuacions, buscant fórmules de gestió poc explorades fins la data, tals com: 
 
a) Establiment per part dels Ajuntaments d’una política d’adquisició de sòl 
amb valors naturals, per constituir un Patrimoni públic d’espais naturals 
d’interès. 
 
L’extraordinari valor natural del sòl no urbanitzable pel municipi, és inversament 
proporcional al seu valor econòmic (preu de mercat). El sòl no urbanitzable té un 
cost d’adquisició encara prou assequible donades les poques expectatives 
edificatòries del mateix. 
 
Això justificaria la posada en marxa d’una Partida pressupostària en els 
Pressupostos generals de tots i cadascun dels diferents municipis afectats pel 
Catàleg, d’import no necessàriament molt elevat, que permetés l’adquisició 
progressiva d’aquells sòls amb majors valors ambientals. 
 
b) Endegament d’actuacions compensatòries i signatura de Convenis de 
col�laboració amb els titulars de sòl no urbanitzable amb tendència a obtenir 
una gestió ambiental adequada del sòl no urbanitzable, a conservar els recursos 
forestals, a facilitar el pas pel medi natural, i a impedir la degradació de l’espai. 
 
c) Signatura de convenis territorials d’explotació per garantir el manteniment 
dels usos i activitats agràries i assegurar bones pràctiques agrícoles, tot reduint el 
seu impacte ambiental sobre el medi (ús racional de l’aigua, reducció de la 
utilització de fertilitzants i productes fitosanitaris, etc.) i assegurant el factor 
d’equilibri territorial de l’agricultura.  
 
Contractes territorials d’explotació que són una fórmula prevista als articles 2.d), 
4.f) i 21.e) de la Llei d’orientació agrària, que tot i trobar-se pendent de 
desenvolupament reglamentari, constitueixen un mecanisme adient per garantir un 
aprofitament agrícola dels terrenys amb una gestió ambiental adequada, tot 
atorgant els corresponents incentius o compensacions econòmiques als propietaris i 
pagesos que es vinculin amb els referits compromisos. 
 
d) Endegament de mesures de foment, de línies d’ajut, incentius i 
subvencions per assegurar per part de les diferents Administracions una 
gestió adequada del sòl i dels seus valors. Línies d’ajut que haurien de centrar-
se en la gestió forestal sostenible, el manteniment, suport i recuperació d’activitats 
agràries i l’explotació racional dels recursos naturals.  
 
e) Política de compra de drets d’explotació de recursos naturals, o bé  
d’arrendament d’aquests espais, cessió d’ús, etc., mitjançant la signatura 
amb els seus propietaris de documents contractuals bé amb les Administracions 
Públiques, bé amb Fundacions ambientals i Entitats sense ànim de lucre. Acords 
convencionals en els que es garanteixi una gestió ambiental adient dels mateixos. 
 
En aquest sentit, podrien arrendar-se o garantir-se una adequada i gestió dels 
espais durant llargs terminis, respecte de tots aquells sòls estratègics per la 
defensa dels ecosistemes del municipi, els espais que fan la funció de connectors, 
els corredors paisatgístics, els espais propers als cursos d‘aigua, els espais forestals 
i les masses boscoses que no són objecte de gestió i explotació forestal i es troben 
abandonades, etc. 
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I podrien comprar-se també -si aquesta fos la mesura més indicada-, drets de 
tallada d’espais forestals, o bé drets d’extracció d’àrids, d’explotació minera de 
pedreres, etc., de manera que el propietari que té dret a aquests aprofitaments, no 
els exercités ni materialitzés i, en canvi, rebés l’import de la fusta, de les sorres o 
dels drets miners, per tal de garantir la no explotació dels recursos naturals, i que 
les sorres, àrids, minerals, arbres, etc., no siguin extrets, impedint-se la producció 
d’impactes ambientals i salvaguardant-se els valors naturals en perill. 
 
12.4. Breu referència a les mesures de finançament 
 
Per fer Política ambiental, cal, necessàriament, comptar amb un Pressupost i amb 
recursos i mitjans econòmics, personals, i tècnics adequats. La planificació, per si 
sola, resulta insuficient. De manera que, per fer realitat la preservació dels espais 
d’interès natural cal que es dotin d’una gestió acurada i de Pressupost i recursos 
per portar-la a terme. L’establiment de limitacions d’usos en el sòl no urbanitzable, 
exigeix, per portar a terme una actuació justa i equitativa, l’atorgament d’ajuts, 
incentius o compensacions als propietaris de sòls afectats. 
 
Els Ajuntaments i el conjunt de les Administracions Locals (Consells Comarcals i 
Diputació) haurien d’assumir, per futurs exercicis, l’establiment d’una important 
partida pressupostària específica per Política d’espais naturals. 

 
Es proposen a tal efecte, i amb caràcter general les següents actuacions i fonts de 
finançament: 

 
-Incloure i aprovar anualment per part de tots els municipis una partida 
Pressupostària ordinària per destinar a Política d’espais naturals. 
 
-Afectar un percentatge dels ingressos dels municipis procedents de l’Impost de 
Construcció, de l’Impost d’Activitats Econòmiques i de l’Impost de Béns Immobles, 
a la preservació del sòl no urbanitzable. 
 
-Acollir-se als Programes de Desenvolupament rural o a les línies Comunitàries 
d’ajut per desenvolupar Projectes Life i altres Programes comunitaris. 
 
-Participar i incorporar-se al Pla d’Acció Local de la Diputació de Girona i presentar 
Projectes susceptibles d’acollir-se a les línies d’ajut. 
 
-Crear als municipis majoritàriament turístics, una taxa ecològica o un cànon 
ambiental, de pagament voluntari i d’import reduït, per tal que els habitants i els 
residents puguin fer una aportació fixa anual a la política d’espais naturals del 
municipi que ajudi a la corresponsabilització de tots en la tasca de protecció del 
medi natural. 
 
D’altra banda, cal també fer esment a la importància d’implicar més al conjunt de la 
societat civil, i, en especial a Institucions com ho són les Fundacions ambientals, les 
Entitats de crèdit i Caixes d’Estalvi, o a les grans empreses, en el finançament i 
impuls de Polítiques i de Programes de protecció d’espais. Així, la intervenció 
decidida de Fundacions en la compra o arrendament d’espais, en la signatura de 
contractes de custòdia del territori, o en la gestió directa o indirecta dels mateixos 
per assegurar l’assoliment de determinats nivells de qualitat ambiental o la seva 
preservació definitiva.  
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12.5. La planificació ambiental i l’ordenació del territori. La 
conveniència d’impulsar una planificació territorial i sectorial atenent 
a criteris d’ordenació global referència a les mesures de finançament 
 
Finalment, no ens resta sinó indicar la conveniència d’impulsar la redacció i 
l’aprovació d’instruments d’ordenació del territori, que el planifiquin i regulin tenint 
en consideració una visió global i integral del mateix. 
 
Sembla clar, que no té cap mena de sentit que els diferents municipis de les 
comarques  gironines competeixin cadascun d’ells i entre si per atraure inversions i 
tenir camps de golf, urbanitzacions de segones residències, aeròdroms, polígons 
industrials, zones hoteleres, etc. No és possible que el planejament urbanístic 
d’aquest extraordinari territori, es confeccioni atenent exclusivament a criteris 
locals i a interessos estrictament municipals, tenint en compte tan sols el foment 
del turisme al municipi, interessos de promoció local econòmica o d’un específic 
sector immobiliari, de la construcció, hoteler, etc., mentre es destrueixen valors 
ambientals i paisatgístics que són molt superiors i tot oblidant aspectes ambientals 
globals i d’equilibri del territori. 

 
Cal introduir per tant una visió global i una dimensió supralocal, com a mínim 
comarcal, o fins i tot, superior a la comarcal, per ordenar, de forma racional, 
coherent i beneficiosa per l’interès general, tot el territori. 
 
Sens dubte, no es malmetrien ni s’urbanitzarien els corredors ecològics, i els sòls 
forestals o d’especial valor agrícola, per ubicar nous Polígons industrials, noves 
urbanitzacions i nous usos depredadors de sòl i de paisatge, si es planifiqués i 
s’ordenés el territori, des d’una visió conjunta i superior. 

 
En aquest sentit, cal reivindicar la necessitat de fer ús, sense major dilació i amb la 
màxima urgència, dels diferents instruments d’ordenació del territori i de 
planificació ambiental o sectorial previstos al conjunt de l’ordenament jurídic. 

 
Així, convindria exigir l’impuls de la redacció i aprovació d’alguns dels següents 
instruments o figures de planejament i d’ordenació del territori: 
 
-Pla Territorial Parcial de les comarques gironines. 
 
-Plans Directors urbanístics a nivell comarcal. 
 
-Pla Territorial Sectorial Agrícola. 
 
-Pla d’ordenació dels recursos naturals. 
 
-Plans especials de caràcter plurimunicipal per a la protecció de determinats espais 
d’interès natural, forestal i agrícola. 
 
Sens dubte, tots ells serien fórmules adequades i valuoses per superar l‘actual 
situació de manca de planificació coherent i estructurada, per solucionar i posar fi al 
creixement fragmentari, puntual i aliè a la dimensió ambiental i al principi de la 
sostenibilitat del model urbanístic. Un creixement que no té en compte la 
preservació dels recursos naturals, la defensa del medi ambient i de l’equilibri 
ecològic, la connectivitat dels espais, el caràcter limitat dels recursos hídrics i 
energètics disponibles, etc. 
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En aquest sentit, la figura dels Plans Territorials Parcials apareix regulada als 
articles 12 a 15 de la Llei 23/83 de 21 de Novembre de Política Territorial, com a 
instruments que han de definir els objectius d’equilibri d’una part important del 
territori i han de constituir el marc orientador de totes les accions a impulsar, 
havent d’incloure, com a mínim, l’assenyalament d’espais d’interès natural, la 
definició de les terres d’ús agrícola o forestal que cal conservar o ampliar per les 
seves característiques d’extensió, situació i fertilitat, l’emplaçament 
d’infraestructures i equipaments d’interès comarcal, les previsions justificades de 
desenvolupament socioeconòmic. 

 
I la Llei 1/95 de 16 de Març, del Parlament de Catalunya per la que s’aprovà el Pla 
Territorial General de Catalunya va fixar, al seu article 2, com a àmbit d’aplicació 
específic del Pla Territorial Parcial, el conjunt de les comarques gironines. 
 
Tanmateix, aquest Pla, ha d’executar i ajustar-se a les determinacions específiques 
del Pla Territorial General, estant obligat a incloure els sòls d’especial valor 
previstos en aquell com a sòls a preservar. De manera que, forçosament, aquest 
Pla hauria de definir, assenyalar, localitzar, conservar i protegir les zones de lligam 
entre els espais PEIN, els sòls forestals i agraris d’interès, els de gran valor 
paisatgístic, els que garanteixin l’equilibri territorial, etc. I un cop definits aquells 
espais a preservar, a nivell global, els Ajuntaments, les Entitats Locals i la Comissió 
d’Urbanisme de Girona, haurien d’ajustar els diferents planejaments urbanístics 
municipals, a aquelles determinacions de caràcter supralocal, sense estar a les 
expenses de Projectes urbanístics concrets que volen impulsar-se en determinats 
indrets o municipis per què es compta amb un Promotor interessat o per què 
respon a una política puntual de desenvolupament local. 
 
Per la seva banda, els Plans Directors urbanístics, previstos a l’article 56 de la Llei 
10/2004 reguladora de l’urbanisme a Catalunya, servirien també per la funció 
abans indicada, si bé a nivell territorial menor, coincidint amb l ‘àmbit comarcal. 
 
Així, sens dubte el recent aprovat Pla Director Territorial de l’Empordà o el Pla 
Director Urbanístic de la Serra de Rodes, així com l’impuls del Pla Territorial de la 
comarca del Gironès i del Pla de l’Estany i el Pla Director Urbanístic de l’àrea 
d’influència urbana de la ciutat de Girona, esdevenen una mesura molt adequada 
per introduir un factor de correcció i moderació al creixement desordenat actual de 
tots els municipis, propiciats pels diferents planejaments urbanístics tal i com 
succeeix en el moment actual. El sistema d’espais oberts que aquests plans fixen 
són una bona fórmula de protecció. 
 
Tots ells, són planificacions previstes pel que fa a l’ordenació del territori. Ara bé, 
cal també tenir molt present, dues fórmules més: les Planificacions Territorials 
sectorials, i els nous instruments de planificació ambiental, articulats a la Llei bàsica 
estatal de conservació de la natura, la fauna i flora silvestre. 

 
Pel que fa a les fórmules de planificació territorial sectorial, també previstes a la 
Llei de Política Territorial (Llei 23/83 de 21 de Novembre), cal fer menció al fet que 
es troba encara pendent de redacció i aprovació un instrument que, sens dubte, 
seria essencial per salvaguardar el sòl no urbanitzable i els sòls agrícoles del país. 
Ens referim al Pla Territorial sectorial agrícola. Un Pla sectorial, quina necessitat de 
redacció i aprovació, apareix recollida també com a Directriu específica del propi Pla 
Territorial General de Catalunya, respecte dels sòls d’especial interès agrícola. Així, 
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en la Memòria de l’indicat PTGC, s’estableix la següent Directriu: “Impulsar la 
formulació d’un Pla Territorial sectorial agrícola que defineixi els usos agrícoles que 
hi ha a Catalunya i, amb criteris de productivitat pròpia del sector, delimiti els sòls 
d’especial interès agrícola que cal protegir especialment. Aquest pla territorial 
sectorial també hauria de desenvolupar les polítiques estructurals agràries que 
permetin fer efectiva la protecció dels sòls, no com a mandat imperatiu, sinó amb la 
finalitat que les seves rendes productores siguin prou elevades per què no perilli el 
seu ús agrícola. ” 

 
Una Directriu específica, continguda a un Pla, aprovat mitjançant una Llei del 
Parlament de Catalunya l’any 95, que, desprès de transcorreguts més de 7 anys, 
continua sense ésser complimentada. Extrem que constitueix en l’actualitat, una 
greu mancança donat que s’estan contínuament transformant i requalificant 
urbanísticament els sòls agraris, amb la pèrdua irreparable del seu valor natural i 
agrícola. Un sòl que és rellevant també –juntament amb el forestal-, per complir 
una Directriu general essencial del Pla Territorial General de Catalunya: “Tractar 
aquests espais com un sistema territorial integrat d’espais naturals que ofereixin un 
continu natural i, d’aquesta manera, assegurar la continuïtat de la taca de sòl no 
urbanitzable per tot el territori ”, Memòria PTGC M90. 

 
Directriu general que, justament, ha inspirat a l’equip redactor del Catàleg d’espais 
d’interès natural i paisatgístic del litoral gironí –en configurar- el mateix i en 
delimitar una xarxa continua d’espais, àrees i territori a protegir. 

 
Finalment, no ens resta sinó referir l’existència d’un instrument de planificació 
ambiental, articulat per la Llei Bàsica Estatal 4/89 de 27 de Març de conservació de 
la natura, la fauna i flora silvestre, de gran aptitud per preservar els elements i 
recursos naturals respecte d’un àmbit territorial prou extens.  

 
Es tracta del Pla d’ordenació dels recursos naturals –el PORN-, que permetria 
establir determinacions jurídiques vinculants per ordenar la protecció d’espais 
naturals, de sòls forestals i agrícoles, per preservar la flora i la vegetació, tot 
regulant l’explotació dels recursos naturals, com els àrids, minerals, pedres i sorres, 
o bé els aprofitaments hidràulics i les concessions d’aigua, entre d’altres. 
 
La importància d’aquest instrument, prové del fet que és prou flexible pel que fa a 
l’àmbit territorial aplicat que, en principi, hauria d ‘ésser prou extens, i podria ésser 
tot Girona o bé vàries comarques.  

 
Res impediria doncs impulsar un Pla d’ordenació dels recursos naturals en un 
territori concret. Seria un Pla que permetria tenir cura dels aqüífers, regular l’aigua, 
protegir els rius i torrents, limitar o ordenar les extraccions d’àrids de les lleres, 
crear nous espais d’especial protecció sota qualsevol de les modalitats de 
preservació -Parcs, reserves naturals o altres- preservar sòls de l’erosió, les platges 
i la faixa litoral, etc. Es tractaria, per fi, d’un Pla, quines determinacions, a més, 
s’imposarien, de manera directa i amb caràcter immediat, sobre aquelles previsions 
de tots els planejaments urbanístics municipals que fossin contradictòries amb 
aquelles. Un Pla, quin estudi i aprovació inicial, permetria acordar la suspensió de 
llicències, de planejaments en tràmit o de parcel�lacions de terrenys, per aquells 
àmbits territorials on aquests actes resultessin contraris als objectius i finalitats de 
protecció del PORN. Un instrument de planificació ambiental de gran potencialitat, 
que, sorprenentment, la seva utilització continua inèdita, en no haver-se encara 
tramitat cap PORN a tot Catalunya. 
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Quedi, per tant, aquí apuntat, com una mesura i un instrument a tenir molt en 
compte als efectes de preservar globalment el territori i de fixar criteris de 
protecció ambiental, de superior rang i de caràcter vinculant respecte dels 
instruments de planejament urbanístic. 
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13. CONCLUSIONS 
 
Tret de les zones protegides pel PEIN I LA Xarxa Natura 2000, el sòl no 
urbanitzable sovint ha estat usat com a reserva de sòl per a urbanitzar en el futur.  
Això ha comportat no pocs problemes amb les classificacions indegudes que 
planificaven la urbanització d’espais que avui es demostren necessaris per a 
mantenir l’entorn natural i paisatgístic. Podem dir que aquesta situació s’ha donat 
per la manca d’un nivell de protecció efectiva situat entre el PEIN i la Xarxa Natura 
2000 (protecció de caire nacional i europeu) i la simple qualificació urbanística local 
del sòl no urbanitzable. Per bé que alguns ajuntaments han usat els instruments 
urbanístics previstos a la Llei per augmentar el grau de protecció de certs indrets, 
això no ha evitat que aquesta pràctica es veiés dificultada per la manca d’estudis 
acurats que determinin quines són exactament les àrees d’ interès natural o 
paisatgístic que, malgrat no haver estat incloses al PEIN, requerien d’una major 
protecció. En aquest sentit, el present Catàleg d’espais d’ interès natural i 
paisatgístic omple un buit en aquesta anàlisi territorial. No tant només perquè 
delimita exactament aquestes àrees, si no perquè també en descriu els valors 
naturals i la forma com s’hauria de gestionar per a conservar-los en el temps. 
 
El catàleg designa 327.163,4 ha que requereixen figures i mecanismes per a la 
seva protecció. És evident que una dificultat en la protecció efectiva d’aquests 
espais és i serà la qualificació urbanística heretada de planejaments locals 
anteriors. Els 12 espais que s’han detectat amb qualificacions urbanístiques 
indegudes per la vàlua de l’espai requeriran de processos administratius 
fonamentats en els valors detallats en el present Catàleg que corregeixin aquesta 
situació. Per facilitar aquesta tasca als ajuntaments, el Catàleg també descriu quin 
haurà de ser aquest procés jurídicoadministratiu en cadascun dels casos.  A 
continuació s‘ inclou una taula resum on es poden consultar, per municipis, quines 
qualificacions urbanístiques afecten a espais del present catàleg. També s’exposa 
un llistat on es poden veure a manera de resum quines actuacions a realitzar es 
proposen a cada municipi ordenat per comarques i alfabèticament. 
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13.1 Propostes i mesures de protecció dels municipis 
 

ALT EMPORDÀ 
 

Agullana: “Salt de Fitó (capçalera del riu Llobregat) i Sant Julià dels Torts”, “Aspres 
occidentals de les Alberes”, “la Garrotxa d’Empordà (sector septentrional)” i “Plans al�luvials 
del riu Llobregat, el torrent d’en Bosquerós i la riera de la Guilla”. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria establir una major regulació de les tanques de manera que es garantís la 
permeabilitat per a la fauna. 

- Caldria evitar la construcció de noves explotacions ramaderes intensives o industrials i 
només, permetre l’ampliació de les actualment existents sempre i quan estiguin per sota de 
les 200 Unitats Ramaderes. 

- Caldria prohibir la col�locació de cartells de propaganda i anuncis publicitaris a tot l’espai. 

- L’obertura de pistes hauria d’estar condicionada a llicència municipal i l’amplada mai no 
podrà ser superior als 3 metres. 

- No s’hauria de permetre la implantació d’activitats extractives, els cementiris de vehicles i 
els dipòsits de ferralla i runa, ni tampoc la possibilitat d’instal�lar parcs eòlics.  

- Caldria regular específicament la rehabilitació de masies i evitar la conversió dels edificis a 
una pluralitat d’unitats d’habitatges. 

- La construcció de noves edificacions (s’inclouen també els magatzems i les barraques) 
hauria d’anar d’acord amb la unitat mínima en sòl agrícola de 4,5 Ha. en secà i 1,5 Ha. en 
regadiu, i la unitat mínima de sòl forestal de 25 Ha. No s’hauria de permetre, les 
instal�lacions industrials vinculades a les activitats agrícoles, ramaderes o forestals, ni 
tampoc les vivendes familiars si no estan vinculades a l’activitat agrícola. 

- La rehabilitació d’habitatges hauria d’estar subjecte, tal i com s’estableix en la Llei 2/2002 
d’Urbanisme de Catalunya, a la redacció d’un catàleg de masies i cases rurals que per raons 
arquitectòniques, històriques o artístiques són susceptibles de reconstrucció. Els usos que 
caldria permetre per la rehabilitació d’edificacions són els d’habitatges, residencial, turisme 
rural i/o hostaleria rural, restauració i activitats d’educació en el lleure. Altrament, les 
ampliacions no suposaran mai un augment superior del 20% de la superfície construïda. 

- En sòl forestal hauria de quedar prohibit qualsevol transformació del sòl que lesioni el 
valor específic de la vegetació arbòria i la plantació intensiva d’espècies que puguin alterar 
l’equilibri ecològic i l’entitat de les vegetacions autòctones. Caldria establir tots aquells usos 
que promocionin una gestió forestal sostenible i la reducció del risc d’incendi.  

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal caldria que fos necessària la 
llicència municipal, prèvia presentació de Pla de Gestió i Millora Forestal i que es compleixin 
les condicions exigides per a la prevenció d’incendis. 

- Caldria ampliar el radi de protecció de les surgències hídriques de 20 m. a 50 m. 

- De manera general no s’haurien de permetre les construccions d’utilitat pública i interès 
social. En cas però que per raons de necessitat aquestes s’hi hagin d’ubicar caldria, 
obligatòriament, elaborar un Pla Especial que tingui en compte aspectes com l’impacte 
ambiental i paisatgístic. 

- S’hauria d’establir pel riu de la Guilla una protecció lineal de 30 metres a partir del marge 
que delimita el llit del riu, evitant en aquesta zona de protecció els moviments de terra, 
extraccions d’àrids, abocaments, així com les tales i l’alteració de la vegetació de ribera  

- Seguint el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de 
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l’Agència Catalana de l’Aigua es recomana el que els usos en el Llobregat tinguin en compte 
el períodes d’avingudes. 

- En relació a la franja lineal de terreny situada entre la carretera N-II i el traçat de 
l’autopista A-7 s’haurien de limitar les activitats relacionades i derivades del transport i 
alhora evitar l’aparició de noves instal�lacions destinades aquest sentit. 

- En sòl agrícola no s’hauria de permetre la implantació de vivers, hivernacles, noves 
explotacions agropecuàries i nous habitatges. Únicament, s’hauria de permetre l’ampliació 
dels habitatges i construccions existents en un 20% de la seva superfície. 

- Es considera incompatible l’ús industrial. Per això es recomana que no s’admetin aquest 
tipus d’ús i que les petites industries existents puguin realitzar ampliacions fins a un màxim 
del 50% de la seva superfície construïda sempre i quan incorporin mesures d’integració 
paisatgística. 

- Caldria promoure i autoritzar usos turístics com l’ecoturisme i el turisme rural, sempre i 
quan s’ubiquin en edificacions existents. 

Mesures ambientals 

- Els Aspres occidentals de les Alberes i la capçalera del riu Llobregat s’haurien d’incorporar 
als espais del PEIN. Així mateix la Garrotxa d’Empordà (sector septentrional) s’hauria 
d’incloure al PEIN del massís de les Salines. 

- Caldria desenvolupar un Pla Especial de Protecció del Patrimoni que inclogui, tant el de 
caràcter arquitectònic com el natural, i en concret el de les diferents zones humides. Així 
mateix  caldria que s’assumissin els diferents aspectes de gestió i protecció que es detallen 
a les fitxes de l’Inventari de Zones Humides. 

- La importància estratègica de la capçalera del riu Llobregat fa que es consideri adequat 
promoure un Pla especial de protecció de l’espai, el qual hauria de garantir la funcionalitat 
de la connectivitat ecològica. 

- Les suredes presents al municipi s’haurien de declarar bosc protegit segons la Llei forestal. 

- Cal garantir el respecte del domini públic hidràulic del riu Llobregat i dels torrents 
associats aquest. Alhora s’han d’aplicar mesures per recuperar la vegetació ripària, prohibir 
l’autorització de noves plantes d’extracció i classificació d’àrids, eradicar els diferents 
abocaments i establir controls sobre les diferents espècies al�lòctones. 

- Es recomana establir mesures per tal d’evitar l’excessiva freqüentació antròpica i reduir els 
atropellaments de la fauna. 

- Caldria regular l’activitat cinegètica i evitar la pastura en aquells indrets més fràgils, així 
com les alteracions dels règims d’inundació i les dessecacions de les masses d’aigua. 

- S’haurien de promoure plans de gestió i millora forestal per tal de reduir el risc d’incendi i 
millorar l’estructura de les masses forestals. 

- La gestió hauria d’afavorir les alzines i les suredes enfront dels pins; regular l’accés al 
medi forestal en les èpoques on el risc d’incendi és major; desenvolupar un Pla de Prevenció 
d’incendis forestals i dotar l’espai d’una infraestructura bàsica per la prevenció. 

- Caldria promoure la catalogació de Reserva Natural de les diferents rieres que davallen del 
massís de les Salines i aboquen al pantà de Boadella, i en especial el riu Rimal, degut als 
excepcionals valors que presenten. 

- S’hauria d’aturar l’aparició de noves activitats extractives i adoptar mesures de restauració 
adequades de les activitats extractives actualment existents i abandonades; i alhora evitar 
el desmantellament dels murs de pedra seca. 

- Es recomana impulsar un consorci de promoció de la Garrotxa d’Empordà que treballi pel 
reconeixement de l’espai i les seves possibilitats en turisme sostenible. 
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Albanya: “la Garrotxa d’Empordà (sector septentrional)”, “la Garrotxa d’Empordà 
(sector meriodinal)” i “Plans al�luvials de la Muga”. 

Mesures urbanístiques 

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal caldria que fos necessària la 
llicència municipal, prèvia presentació de Pla de Gestió i Millora Forestal, sense perjudici de 
les competències dels organismes corresponents i que es compleixin les condicions exigides 
per a la prevenció d’incendis. 

- L’obertura de pistes estarà condicionada a llicència municipal i, al marge de les 
prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai no podrà ser superior als 3 m i 
el seu ús el propi de l’activitat forestal o agrícola. S’hauria de prioritzar la utilització de les 
actuals vies de comunicació i corredors existents procurant mantenir la unitat de les 
explotacions i mirant d’evitar la fragmentació dels camps i les zones arbrades. 

- Es considera incompatible l’ús industrial. Per això es recomana que els planejaments no 
admetin aquest tipus d’ús i que les petites industries existents puguin realitzar ampliacions 
fins a un màxim del 50% de la seva superfície construïda sempre i quan incorporin mesures 
d’integració paisatgística. 

- Caldria establir una regulació més específica de les tanques de manera que es garantís la 
permeabilitat per a la fauna. En aquest mateix sentit es recomana que en sòl agrícola no 
s’admetin tanques cinegètiques i es limiti a filats longitudinals, tanques de fusta, vegetals o 
bé amb murs de pedra seca i congruents amb el caràcter rural de l’espai. No haurien de ser 
admesos tancats opacs de fàbrica ni els que tinguin les característiques pròpies de les 
tanques urbanes. En sòl forestal no s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

- Caldria evitar la construcció d’instal�lacions, fins i tot les d’interès públic, susceptibles 
d’alterar el paisatge. En aquest sentit, aquestes haurien d’estar subjectes a la redacció d’un 
Pla Especial que en determini els impactes i la seva correcció. En cap cas aquestes s’haurien 
d’implantar en els sòls qualificats com a forestals. 

- Caldria promoure i autoritzar usos turístics com l’ecoturisme i el turisme rural, sempre i 
quan s’ubiquin en edificacions existents. 

- Les activitats extractives haurien d’estar excloses en tot l’àmbit de l’espai deixant les 
actuals fora d’ordenació. 

- S’hauria d’establir una regulació més acurada de les zones hídriques. Així doncs, caldria 
determinar la zona de domini públic hidràulic i no permetre-hi les plantacions lineals de 
pollancres i plàtans. En cas de no delimitar-se aquesta zona caldria establir una franja de 
protecció mínima de 20 m a partir dels marges que delimiten el curs on no s’hauria 
d’admetre cap construcció ni les plantacions d’arbres planifolis. 

- La col�locació de cartells o altres elements publicitaris que distorsionin la visió del paisatge 
natural i els perfils del municipi no hauria de ser admesa, llevat de la normalitzada en la 
senyalització viària. 

- La massa forestal esdevé un recurs valuós que va més enllà del règim de propietat 
present. El bosc és i ha de ser un patrimoni públic destinat a ser gestionat de forma 
concertada entre les administracions competents (l’ajuntament en aquest cas) i els 
propietaris. Per això les finques amb masses forestals s’haurien de inscriure al Registre de la 
Propietat amb una càrrega registral que obligui a permetre l’accés públic al bosc per mitjans 
no motoritzats. 

- La parcel�la mínima per a construir un habitatge unifamiliar s’hauria d’adequar a la unitat 
mínima de conreu que és de 4,5 Ha o a la unitat mínima en sòl forestal que és de 25 Ha 

- El municipi no té qualificats de forestals els terrenys que d’acord amb la Llei 6/88 Forestal 
de Catalunya haurien de classificar-se com a tals 

- Seguint el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de 
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l’Agència Catalana de l’Aigua es recomana el que els usos a la Muga tinguin en compte el 
períodes d’avingudes. 

- S’hauria de definir un radi de protecció de les surgències hídriques de 50 m per garantir el 
manteniment de cabal de sortida. 

- Els càmpings, zones d’acampada i les instal�lacions annexes no s’haurien d’establir en 
zones arbrades i de bosc de ribera. Preferentment s’haurien d’establir sobre sòls d’escàs 
valor agrícola. 

Mesures ambientals 

- Cal esmentar que la inclusió de la Garrotxa d’Empordà (sector septentrional) al PEIN del 
massís de les Salines i declarar tota aquesta zona Parc Natural seria una opció per 
dinamitzar el teixit socioeconòmic del municipi i garantir així la pervivència dels valors 
ecològics de l’espai. 

- Es proposa promoure plans de gestió i millora forestal per tal de reduir el risc d’incendi i 
millorar l’estructura de les masses forestals. En aquest sentit doncs, la gestió hauria 
d’afavorir les alzines i les suredes enfront dels pins; regular l’accés al medi forestal en les 
èpoques on el risc d’incendi és major; desenvolupar un Pla de Prevenció d’incendis forestals 
i dotar l’espai d’una infraestructura bàsica per la prevenció. 

- En els cursos d’aigua s’hauria de potenciar la vegetació de ribera per augmentar el paper 
de refugi de fauna salvatge que presenta la zona de la capçalera de la Muga. Així doncs, 
S’hauria de recuperar el bosc de ribera, que ha estat substituït en molts trams per canyars 
(Arundo donax) o per arbres al�lòctons com la robínia (Robinia pseudoacacia). 

- S’haurien d’establir mesures per protegir les suredes més ben estructurades, amb la 
declaració de bosc protegit, segons la Llei forestal. 

- Caldria promoure la catalogació de Reserva Natural de les diferents rieres que davallen del 
massís de les Salines i aboquen al pantà de Boadella, i en especial el riu Rimal, degut als 
excepcionals valors que presenten. 

- S’hauria d’aturar l’aparició de noves activitats extractives i adoptar mesures de restauració 
adequades de les activitats extractives actualment existents i abandonades; i alhora evitar 
el desmantellament dels murs de pedra seca. 

- Es recomana impulsar un consorci de promoció de la Garrotxa d’Empordà que treballi pel 
reconeixement de l’espai i les seves possibilitats en turisme sostenible. 

- Caldria establir mesures a la Muga per tal de poder restaurar des del punt de vista natural 
els espais afectats per la construcció de motes i nuclis urbans. A nivell concret es proposa: 
impulsar plans per recuperar el bosc de ribera, que sovint ha desaparegut o ha estat 
substituït per canyes (Arundo donax), robínies (Robinia pseudoacacia) o negundos (Acer 
negundo); controlar i evitar l’aparició de noves activitats extractives; delimitar i respectar el 
domini públic hidràulic, tot prohibint-hi, tal com indica la Llei d’Aigües, les construccions, les 
plantacions i els camps de conreu; disposar d’un pla de gestió que determini els usos 
admesos i prohibits, fent especial esment a la prohibició d’introducció de fauna exòtica i de 
l’acampada il�legal i finalment, s’hauria d’aplicar el codi de bones pràctiques agrícoles, per 
evitar la contaminació difusa de l’aigua per pesticides, herbicides, nitrats,etc. 
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L’Armentera: ‘‘Parc Agrari de l’Alt Empordà’’, ‘‘Connector Riu Vell-Parc Natural dels  
Aiguamolls de l'Empordà’’ i ‘‘Cinclaus-Riu Vell’’. 
 

Mesures urbanístiques 

- Classificació de les àrees delimitades al catàleg com a sòl no urbanitzable d’especial 
protecció donant-li un règim d’usos que garanteixi la protecció davant la transformació 
urbanística. 

- Redacció d’un Pla Especial de Protecció del medi natural i paisatgístic de caràcter 
plurimunicipal que desenvolupi el règim d’usos i que fomenti els usos agraris i l’agricultura 
ecològica i la protecció dels valors naturals. 

- Modificació del planejament per a la desqualificació del SUNP Sector V (càmping) en cas de 
no haver-se desenvolupat. 

- Augmentar la superfície mínima que permet la construcció d’habitatges unifamilirars en 
zona agrícola. 

- Caldria limitar els usos en aquest sòl no urbanitzable, mitjançant el procediment de 
declaracions d’utilitat pública i interès social, per evitar malmetre els valors presents a la 
zona, fixant amb detall els usos prohibits i incompatibles. 

- Ordenar els accesos a la platja i zona aparcaments. 

Mesures ambientals 

- Recuperació dels marges del Riu Vell i del Riu Fluvià, fixant les zones de domini públic i 
servitud legal i impedint l’ocupació d’aquestes. 

- Creació d’un Parc Fluvial inpulsat per les administracions locals potenciant els valors 
naturals de la zona de Riu Vell. 

- Delimitació de les zones inundables per part de l’ACA. 

- Fixació dels cabals ecològics o cabals de manteniment pels rius inclosos per part de l’ACA i 
el DMAiH. 

- Compra per part d’administracions o fundacions de sòl en zona per gestionar-lo 
correctament. 

- Valorar la possible inclusió de la zona de Riu Vell al PEIN com a ampliació de l’EIN del 
Aiguamolls de l’Empordà. 

- Inclusió de l’espai Riu Vell a la Xarxa Natura 2000 pel fet que conté hàbitats o espècies 
considerades prioritàries segons la Directiva d’hàbitats que estan insuficientment 
representades a Catalunya. 

- Creació i impuls de la figura dels parcs Agrícoles, que garanteixi el manteniment de l’estadi 
rural i dels usos i activitats agro-forestals dels referits espais, tot impedint la transformació 
progressiva d’aquests sòls i interdictant la implantació d’usos aliens als estrictament 
agrícoles. Parcs agraris gestionats prèvia la constitució d’un Consorci d’Administracions i tot 
dotant-se de mitjans de finançament. 
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Avinyonet de Puigventós: “Plans al�luvials del riu Manol” i “Garriga d’Empordà” 

Mesures urbanístiques 

- Seguint el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de 
l’Agència Catalana de l’Aigua es recomana el que els usos en aquesta zona haurien de tenir 
en compte els períodes d’avingudes que aquest estableix, com també la regulació que 
proposa 

- No s’haurien de permetre noves activitats extractives. Alhora, s’haurien d’establir límits 
per les activitats actuals properes a la llera del riu i iniciar el procés de restauració de les 
que es trobin aturades d’acord amb la Llei 12/1981 per a la restauració dels espais afectats 
per activitats extractives 

- La construcció de tanques en espais oberts hauria de limitar-se a aquells casos en què 
siguin imprescindibles en funció de l’ús i les circumstàncies del lloc. Les tanques haurien de 
ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència i el pas de la petita fauna 
terrestre pròpia del lloc. No s’haurien d’admetre tanques d’obra, llevat de murs de pedra 
seca 

- Els càmpings, zones d’acampada i les instal�lacions annexes no s’haurien d’establir en 
zones arbrades i de bosc de ribera. 

- En sòl agrícola no s’hauria de permetre la implantació de vivers, hivernacles, noves 
explotacions agropecuàries de caire intensiu i nous habitatges. Únicament, s’hauria de 
permetre l’ampliació dels habitatges i construccions existents en un 20% de la seva 
superfície 

- En sòl forestal s’hauria de garantir el manteniment de les petites zones de conreu 
existents per tal de conservar el mosaic agroforestal 

- Caldria establir mesures per tal de pal�liar l’impacte paisatgístic que provoquen les 
construccions agropecuàries existents (com ara l’establiment de pantalles arbrades, 
determinar la naturalesa dels materials constructius, etc.). 

- A l’espai de la Garriga d’Empordà no s’haurien de permetre les instal�lacions i 
construccions d’utilitat pública i interès social, ni tampoc les construccions relacionades amb 
l’execució, manteniment i servei d’obres públiques, susceptibles d’alterar el paisatge i els 
valors paisatgístics, històrics, arqueològics, científics, ambientals o culturals. 

Mesures ambientals  

- Caldria establir mesures de regeneració de la vegetació de ribera en els trams de riu més 
degradats i respectar el domini públic hidràulic, evitant l’ocupació de la llera per plantacions 
de pollancres, plàtans, acàcies, canyes, conreus i, especialment, zones industrials o 
urbanes.  

- Es recomana aplicar mesures per evitar la implantació de noves activitats extractives, i per 
la restauració de les presents. 

- Per l’espai de la Garriga d’Empordà es considera molt positiu que s’estableixi una figura de 
gestió i es redacti un pla de desenvolupament rural que vetlli per a la conservació dels 
valors naturals de l’espai i el seu ús respectuós, però aquest hauria d’anar acompanyat d’un 
Pla Especial urbanístic de regulació d’usos per tal d’assegurar el manteniment i la qualitat 
paisatgística d’aquest indret. 
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Bàscara: “Serra de Valldevià i Ventalló i muntanya de Sant Grau”, “Plans al�luvials del 
riu Fluvià”, ‘‘Parc Agrari de l’Alt Empordà’’ i “Terraprim d’Empordà” 

Mesures urbanístiques 

- Caldria seguir el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell 
d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua on es recomanen diferents usos en funció 
dels períodes d’avingudes. 

- No s’haurien de permetre cementiris de cotxes, dipòsits de ferralla i de runes, abocaments 
controlats i incontrolats, com també l’ús d’acampada, de càmping i caravàning. 

- Caldria no permetre usos industrials que no vagin vinculats a l’activitat agrícola o forestal i 
que impliquin un procés productiu. 

- No s’hauria de permetre la implantació de cartells i anuncis en tot l’espai, excepte aquells 
proposats per l’administració i que segueixen uns criteris de disseny i integració adequats. 

- Caldria regular de manera especial els usos hotelers, sanitariassistencial, recreatiu i 
esportiu, i de manera general, no permetre’ls en sòl forestal. 

- No s’hauria de permetre la instal�lació de tanques, excepte aquelles que són necessàries 
per l’activitat agropecuària i aquelles que delimitin instal�lacions vinculades amb l’activitat 
forestal, les quals no caldria que es separin més de 5 m. de la instal�lació pertinent. En 
aquests casos aquestes haurien de garantir la permeabilitat de la fauna. 

- Caldria limitar la implantació de noves explotacions agropecuàries, de manera que 
únicament es permetin ampliacions fins a un 20%, sempre i quan aquestes estiguin per sota 
de les 200 Unitats Ramaderes. 

- Els magatzems haurien també d’estar permesos sempre i quan vagin relacionats amb les 
activitats agrícoles, ramaderes i forestals i compleixin les unitats mínimes especificades. 

- No s’haurien de permetre nous habitatges en indrets on ja hi ha algun habitatge per 
ampliació del programa familiar. Es poden permetre ampliacions fins a un 20% dels 
habitatges actualment existents i fixar la impossibilitat de vendre la construcció en un 
termini de 10 anys o la obligatorietat de ser primera residència. En les masies existents no 
s’hauria de permetre la seva divisió per tal de permetre-hi altres habitatges. 

- En sòl forestal caldria evitar qualsevol transformació que lesioni els valors específics de la 
vegetació arbòria existent i en especial s’hauria de prohibir l’obertura de noves activitats 
extractives, la implantació de granges i la plantació intensiva d’espècies. 

- A la zona del Fluvià s’hauria de prioritzar la utilització de les actuals vies de comunicació i 
corredors existents procurant mantenir la unitat de les explotacions i mirant d’evitar la 
fragmentació dels camps i les zones arbrades. 

- Caldria prohibir la implantació de noves activitats extractives en les lleres i zones properes 
al riu Fluvià, així com l’ampliació de les actuals. Les activitats ja finalitzades s’haurien de 
restaurar convenientment i en cap cas convertint aquestes àrees en espais turístics o lúdics. 

- Caldria evitar la implantació d’aquest de granges intensives i en qualsevol cas s’hauria de 
limitar la seva superfície, per tal d’evitar un impacte negatiu en tot l’àrea. 

- Caldria la redacció d’un POUM que tingui en compte els diversos valors ambientals del 
terme municipal i establir una regulació adequada. 

Mesures ambientals  

- Caldria proporcionar incentius per tal d’evitar l’abandó de les pràctiques agrícoles 
tradicionals, mantenir els marges arbrats presents i establir una correcta integració de les 
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explotacions ramaderes. 

- Caldria l’aplicació de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i Plans Simples de 
Gestió Forestal (PSGF) per tal de millorar la qualitat de les masses forestals i disminuir el 
risc d’incendi forestal. 

- Caldria aplicar mesures administratives i fiscals especials per garantir el manteniment dels 
usos agraris del sòl. La signatura de contractes territorials d’explotació previstos a la Llei 
d’orientació agrària, les fórmules de contractes de custòdia del territori, l’obertura de línies 
d’ajut i de suport a la pagesia i l’atorgament de bonificacions de caràcter fiscal pel sòl 
destinat a aquests usos serien eines a tenir en consideració. 

- Pel riu Fluvià caldria desenvolupar a tots els municipis per on circula el riu un Pla Especial 
de protecció del paisatge i del medi natural. Aquest pla hauria de recollir els  principals 
valors paisatgístics de les riberes fluvials, així com els espais associats necessaris per la 
conservació de tot l’indret. En aquest sentit el pla plurimunicipal hauria de definir les 
principals accions de restauració així com els usos i construccions permeses per tal de 
mantenir la integritat de l’espai. 

- Seria oportú, a la zona del riu Fluvià, establir un cens de les activitats extractives, per tal 
d’evitar l’aparició de noves activitats que puguin agreujar encara més la situació del riu, i 
vetllar perquè es facin les restauracions adients. 

- Caldria analitzar la conveniència de crear entre les diferents administracions i agents 
territorials implicats un Consorci per la protecció i conservació del Fluvià, com també la 
promoció dels seus valors naturals a través de centres d’interpretació o de fomentar la 
restauració del trams més degradats. 

- Per la zona del Terraprim d’Empordà caldria loa redacció d’un Pla Especial urbanístic per 
tot l’espai implicaria establir una regulació i ordenació urbanística ben detallada i curosa 
amb el medi natural, i en especial sobre les edificacions d’utilitat pública i d’interès social i 
les construccions i instal�lacions d’obres públiques que s’haguessin d’implantar. 
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Biure d’Empordà: “la Garrotxa d’Empordà (sector septentrional)”, “Aspres 
occidentals de les Alberes”, ‘‘Parc Agrari de l’Alt Empordà’’ i “Plans al�luvials del riu 
Llobregat, el torrent d’en Bosquerós i la riera de la Guilla”. 

Mesures urbanístiques 

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal caldria que fos necessària la 
llicència municipal, prèvia presentació de Pla de Gestió i Millora Forestal, sense perjudici de 
les competències dels organismes corresponents i que es compleixin les condicions exigides 
per a la prevenció d’incendis. 

- En sòl forestal hauria de quedar prohibit qualsevol transformació del sòl que lesioni el 
valor específic de la vegetació arbòria i la plantació intensiva d’espècies que puguin alterar 
l’equilibri ecològic i l’entitat de les vegetacions autòctones. 

- L’obertura de pistes estarà condicionada a llicència municipal i, al marge de les 
prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai no podrà ser superior als 3 m i 
el seu ús el propi de l’activitat forestal o agrícola. 
 
- Es considera incompatible l’ús industrial. Per això es recomana que els planejaments no 
admetin aquest tipus d’ús i que les petites industries existents puguin realitzar ampliacions 
fins a un màxim del 50% de la seva superfície construïda sempre i quan incorporin mesures 
d’integració paisatgística. 

- Caldria establir una regulació més específica de les tanques de manera que es garantís la 
permeabilitat per a la fauna. En aquest mateix sentit es recomana que en sòl agrícola no 
s’admetin tanques cinegètiques i es limiti a filats longitudinals, tanques de fusta, vegetals o 
bé amb murs de pedra seca i congruents amb el caràcter rural de l’espai. No haurien de ser 
admesos tancats opacs de fàbrica ni els que tinguin les característiques pròpies de les 
tanques urbanes. En sòl forestal no s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

- Caldria evitar la construcció d’instal�lacions, fins i tot les d’interès públic, susceptibles 
d’alterar el paisatge. En aquest sentit, aquestes haurien d’estar subjectes a la redacció d’un 
Pla Especial que en determini els impactes i la seva correcció. En cap cas aquestes s’haurien 
d’implantar en els sòls qualificats com a forestals. 

- Les activitats extractives haurien d’estar excloses en tot l’àmbit de l’espai deixant les 
actuals fora d’ordenació. 

- Tots els cursos fluvials haurien de tenir una protecció mínima de 25 m. a partir del marge, 
essent ampliable en els trams on la vegetació de ribera o els sistemes naturals lligats a 
l’ambient fluvial ocupin àrees més extenses. Hi caldria també garantir la impossibilitat de 
realitzar obres de canalització, plantacions artificials de planifolis (pollancres, plàtans, 
àlbers, etc.), instal�lacions de tanques, la construcció d’edificacions, els moviments de terra, 
les extraccions d’àrids i l’alteració de la vegetació. 

- La col�locació de cartells o altres elements publicitaris que distorsionin la visió del paisatge 
natural i els perfils del municipi no hauria de ser admesa, llevat de la normalitzada en la 
senyalització viària. 

- No s’hauria de permetre la implantació de noves explotacions ramaderes. Únicament 
caldria permetre l’ampliació en un 50% de la superfície construïda en les actualment 
existents sempre i quan no es sobrepassin les 200 UR. 

- No s’haurien de permetre els cementiris de vehicles i els dipòsits de ferralla i runa i caldria 
aplicar per la totalitat de l’espai, una normativa específica de protecció que garantís 
l’absència d’activitats que comportessin greus alteracions, com per exemple les activitats 
extractives o la implantació de parcs eòlics sense l’aprovat del Pla per a la implantació de 
l’energia eòlica a Catalunya. 
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- Caldria que s’assumissin els diferents aspectes de gestió i protecció que es detallen a les 
fitxes de l’Inventari de Zones Humides. 

- La rehabilitació d’habitatges hauria d’estar subjecte, tal i com s’estableix en la Llei 2/2002 
d’Urbanisme de Catalunya, a la redacció d’un catàleg de masies i cases rurals que per raons 
arquitectòniques, històriques o artístiques són susceptibles de reconstrucció. Els usos que 
caldria permetre per la rehabilitació d’edificacions són els d’habitatges, residencial, turisme 
rural i/o hostaleria rural, restauració i activitats d’educació en el lleure. Altrament, les 
ampliacions no suposaran mai un augment superior del 20% de la superfície construïda. 

- Seguint el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de 
l’Agència Catalana de l’Aigua es recomana que els usos en el Llobregat tinguin en compte el 
períodes d’avingudes. 

- En relació a la franja lineal de terreny situada entre la carretera N-II i el traçat de 
l’autopista A-7 s’haurien de limitar les activitats relacionades i derivades del transport i 
alhora evitar l’aparició de noves instal�lacions destinades aquest sentit. 

- En sòl agrícola no s’hauria de permetre la implantació de vivers, hivernacles, noves 
explotacions agropecuàries i nous habitatges. Únicament, s’hauria de permetre l’ampliació 
dels habitatges i construccions existents en un 20% de la seva superfície. 

- Els càmpings, zones d’acampada i les instal�lacions annexes no s’haurien d’establir en 
zones arbrades i de bosc de ribera. Preferentment s’haurien d’establir sobre sòls d’escàs 
valor agrícola. 

Mesures ambientals 

- Cal esmentar que la inclusió de la Garrotxa d’Empordà (sector septentrional) al PEIN del 
massís de les Salines i declarar tota aquesta zona Parc Natural seria una opció per 
dinamitzar el teixit socioeconòmic del municipi i garantir així la pervivència dels valors 
ecològics de l’espai. 

- Caldria millorar l’estat ecològic del riu Llobregat i així garantir la seva funcionalitat com a 
connector. En aquest sentit, s’ha de fer respectar el domini públic hidràulic, aplicar mesures 
per recuperar la vegetació ripària, prohibir l’autorització de noves plantes d’extracció i 
classificació d’àrids, eradicar els diferents abocaments i establir controls sobre les diferents 
espècies al�lòctones. 

- Degut a l’important presència d’elements del patrimoni històrico-artístic caldria la 
realització d’un catàleg i un Pla Especial de Protecció del Patrimoni que inclogui, tant el de 
caràcter arquitectònic com el natural, i en concret el de les diferents zones humides. 

- Caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per afavorir la restauració 
de la vegetació de ribera pròpia de casa nostra com les vernedes, així com eliminar les 
espècies d’arbres de plantació que no apareixen de manera natural. 

- Es proposa promoure plans de gestió i millora forestal per tal de reduir el risc d’incendi i 
millorar l’estructura de les masses forestals. En aquest sentit doncs, la gestió hauria 
d’afavorir les alzines i les suredes enfront dels pins; regular l’accés al medi forestal en les 
èpoques on el risc d’incendi és major; desenvolupar un Pla de Prevenció d’incendis forestals, 
dotar l’espai d’una infraestructura bàsica per la prevenció i aplicar mesures per tal d’evitar 
la pèrdua de les zones agrícoles. 

- En els cursos d’aigua s’hauria de potenciar la vegetació de ribera per augmentar el paper 
de refugi de fauna salvatge que presenta la zona de la capçalera de la Muga. Així doncs, 
S’hauria de recuperar el bosc de ribera, que ha estat substituït en molts trams per canyars 
(Arundo donax) o per arbres al�lòctons com la robínia (Robinia pseudoacacia). 

- S’haurien d’establir mesures per protegir les suredes més ben estructurades, amb la 
declaració de bosc protegit, segons la Llei forestal. 
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- Caldria promoure la catalogació de Reserva Natural de les diferents rieres que davallen del 
massís de les Salines i aboquen al pantà de Boadella, i en especial el riu Rimal, degut als 
excepcionals valors que presenten. 

- S’hauria d’aturar l’aparició de noves activitats extractives i adoptar mesures de restauració 
adequades de les activitats extractives actualment existents i abandonades; i alhora evitar 
el desmantellament dels murs de pedra seca. 

- Es recomana impulsar un consorci de promoció de la Garrotxa d’Empordà que treballi pel 
reconeixement de l’espai i les seves possibilitats en turisme sostenible. 

- La inclusió dels Aspres occidentals de les Alberes a l’espai del PEIN del massís de l’Albera 
és considera que seria la mesura o el requeriment de protecció més adequat per preservar-
ne els seus elevats valors naturals. 

- Es recomana establir mesures per tal d’evitar l’excessiva freqüentació antròpica i reduir els 
atropellaments de la fauna. Caldria també regular l’activitat cinegètica i evitar la pastura en 
aquells indrets més fràgils, com també les alteracions dels règims d’inundació i les 
dessecacions de els masses d’aigua. Finalment, s’haurien d’evitar els abocaments de 
deixalles. 
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Boadella d’Empordà: “la Garrotxa d’Empordà (sector septentrional)”, “la Garrotxa 
d’Empordà (sector meriodinal)” i “Plans al�luvials de la Muga”. 

Mesures urbanístiques 

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal caldria que fos necessària la 
llicència municipal, prèvia presentació de Pla de Gestió i Millora Forestal, sense perjudici de 
les competències dels organismes corresponents i que es compleixin les condicions exigides 
per a la prevenció d’incendis. 

- L’obertura de pistes estarà condicionada a llicència municipal i, al marge de les 
prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai no podrà ser superior als 3 m i 
el seu ús el propi de l’activitat forestal o agrícola. 

- Es considera incompatible l’ús industrial. Per això es recomana que els planejaments no 
admetin aquest tipus d’ús i que les petites industries existents puguin realitzar ampliacions 
fins a un màxim del 50% de la seva superfície construïda sempre i quan incorporin mesures 
d’integració paisatgística. 

- Caldria establir una regulació més específica de les tanques de manera que es garantís la 
permeabilitat per a la fauna. En aquest mateix sentit es recomana que en sòl agrícola no 
s’admetin tanques cinegètiques i es limiti a filats longitudinals, tanques de fusta, vegetals o 
bé amb murs de pedra seca i congruents amb el caràcter rural de l’espai. No haurien de ser 
admesos tancats opacs de fàbrica ni els que tinguin les característiques pròpies de les 
tanques urbanes. En sòl forestal no s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

- Caldria evitar la construcció d’instal�lacions, fins i tot les d’interès públic, susceptibles 
d’alterar el paisatge. En aquest sentit, aquestes haurien d’estar subjectes a la redacció d’un 
Pla Especial que en determini els impactes i la seva correcció. En cap cas aquestes s’haurien 
d’implantar en els sòls qualificats com a forestals. 

- Caldria promoure i autoritzar usos turístics com l’ecoturisme i el turisme rural, sempre i 
quan s’ubiquin en edificacions existents. 

- Les activitats extractives haurien d’estar excloses en tot l’àmbit de l’espai deixant les 
actuals fora d’ordenació. 

- S’hauria d’establir una regulació més acurada de les zones hídriques. Així doncs, caldria 
determinar la zona de domini públic hidràulic i no permetre-hi les plantacions lineals de 
pollancres i plàtans. En cas de no delimitar-se aquesta zona caldria establir una franja de 
protecció mínima de 20 m a partir dels marges que delimiten el curs on no s’hauria 
d’admetre cap construcció ni les plantacions d’arbres planifolis. 

- La col�locació de cartells o altres elements publicitaris que distorsionin la visió del paisatge 
natural i els perfils del municipi no hauria de ser admesa, llevat de la normalitzada en la 
senyalització viària. 

- La massa forestal esdevé un recurs valuós que va més enllà del règim de propietat 
present. El bosc és i ha de ser un patrimoni públic destinat a ser gestionat de forma 
concertada entre les administracions competents (l’ajuntament en aquest cas) i els 
propietaris. Per això les finques amb masses forestals s’haurien de inscriure al Registre de la 
Propietat amb una càrrega registral que obligui a permetre l’accés públic al bosc per mitjans 
no motoritzats. 

- Seguint el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de 
l’Agència Catalana de l’Aigua es recomana el que els usos a la Muga tinguin en compte el 
períodes d’avingudes. 

- S’hauria de definir un radi de protecció de les surgències hídriques de 50 m per garantir el 
manteniment de cabal de sortida. 
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- Actualment els usos recreatius en embassaments es regulen mitjançant la resolució de la 
Junta d’Aigües de 19 de gener de 1995 (DOGC núm. 2012 de 15 de febrer). Caldria que per 
l’embassament de Boadella tots els municipis redactessin un pla de gestió específic que 
desenvolupi d’una manera més precisa les activitats i els usos compatibles amb les finalitats 
d’explotació prioritàries de l’embassament. La creació d’un Consorci podria facilitar aquesta 
tasca, així com la vigilància i desenvolupament d’unes activitats sostenibles amb el pantà. 

- Els càmpings, zones d’acampada i les instal�lacions annexes no s’haurien d’establir en 
zones arbrades i de bosc de ribera. Preferentment s’haurien d’establir sobre sòls d’escàs 
valor agrícola. Caldria controlar l’acampada il�legal a la zona del pantà de Boadella per mitjà 
d’amonestacions o sancions. 

Mesures ambientals 

- Cal esmentar que la inclusió de la Garrotxa d’Empordà (sector septentrional) al PEIN del 
massís de les Salines i declarar tota aquesta zona Parc Natural seria una opció per 
dinamitzar el teixit socioeconòmic del municipi i garantir així la pervivència dels valors 
ecològics de l’espai. 

- Es proposa promoure plans de gestió i millora forestal per tal de reduir el risc d’incendi i 
millorar l’estructura de les masses forestals. En aquest sentit doncs, la gestió hauria 
d’afavorir les alzines i les suredes enfront dels pins; regular l’accés al medi forestal en les 
èpoques on el risc d’incendi és major; desenvolupar un Pla de Prevenció d’incendis forestals 
i dotar l’espai d’una infraestructura bàsica per la prevenció. 

- S’hauria de redactar un Pla Especial amb l’objectiu específic de protegir el mosaic 
agroforestal i el bosc de ribera existent al llarg de la Muga, considerant especialment els 
cultius i zones arbrades dels meandres riberencs. En qualsevol cas es podria valorar la 
creació d’una nova zonificació de sòl no urbanitzable que fes referència a la capacitat de 
connexió ecològica i paisatgística d’aquests espais, donant així un major valor i protecció. 

- En els cursos d’aigua s’hauria de potenciar la vegetació de ribera per augmentar el paper 
de refugi de fauna salvatge que presenta la zona de la capçalera de la Muga. Així doncs, 
S’hauria de recuperar el bosc de ribera, que ha estat substituït en molts trams per canyars 
(Arundo donax) o per arbres al�lòctons com la robínia (Robinia pseudoacacia). 

- S’haurien d’establir mesures per protegir les suredes més ben estructurades, amb la 
declaració de bosc protegit, segons la Llei forestal. 

- Caldria promoure la catalogació de Reserva Natural de les diferents rieres que davallen del 
massís de les Salines i aboquen al pantà de Boadella, i en especial el riu Rimal, degut als 
excepcionals valors que presenten. 

- S’hauria d’aturar l’aparició de noves activitats extractives i adoptar mesures de restauració 
adequades de les activitats extractives actualment existents i abandonades; i alhora evitar 
el desmantellament dels murs de pedra seca. 

- Es recomana impulsar un consorci de promoció de la Garrotxa d’Empordà que treballi pel 
reconeixement de l’espai i les seves possibilitats en turisme sostenible. 

- Caldria establir mesures a la Muga per tal de poder restaurar des del punt de vista natural 
els espais afectats per la construcció de motes i nuclis urbans. Es proposa: impulsar plans 
per recuperar el bosc de ribera, que sovint ha desaparegut o ha estat substituït per canyes 
(Arundo donax), robínies (Robinia pseudoacacia) o negundos (Acer negundo); controlar i 
evitar l’aparició de noves activitats extractives; delimitar i respectar el domini públic 
hidràulic, tot prohibint-hi, tal com indica la Llei d’Aigües, les construccions, les plantacions i 
els camps de conreu; disposar d’un pla de gestió que determini els usos admesos i 
prohibits, fent especial esment a la prohibició d’introducció de fauna exòtica i de l’acampada 
il�legal, sobretot al pantà de Boadella; minimitzar l’efecte barrera que la presa suposa per a 
moltes espècies de fauna;i finalment, s’hauria d’aplicar el codi de bones pràctiques 
agrícoles, per evitar la contaminació difusa de l’aigua per pesticides, herbicides, etc 
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Borrasà: “Plans al�luvials de la riera d’Àlguema” i “Terraprim d’Empordà”. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria definir un sistema hidrològic en subsistemes (canals, recs, torrents i rius) pels 
diferents municipis, en que quedin clars quins usos es poden fer, evitant els moviments de 
terra, extraccions d’àrids, abocaments, així com les tales i l’alteració de la vegetació de 
ribera pròpia de la nostra zona. 

- S’hauria d’establir una regulació més acurada de les zones hídriques. Així doncs, caldria 
determinar la zona de domini públic hidràulic i no permetre-hi les plantacions lineals de 
pollancres i plàtans ni l’ocupació física. 

- Caldria garantir un radi de protecció de les surgències hídriques que hauria de ser 50 
metres per garantir el manteniment del cabal de sortida. 

- La construcció de tanques en espais oberts hauria de limitar-se a aquells casos en què 
siguin imprescindibles en funció de l’ús i les circumstàncies del lloc. Les tanques haurien de 
ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència i el pas de la petita fauna 
terrestre pròpia del lloc. No s’haurien d’admetre tanques d’obra, llevat de murs de pedra 
seca. 

- Els càmpings, zones d’acampada i les instal�lacions annexes no s’haurien d’establir en 
zones arbrades i de bosc de ribera. Preferentment s’haurien d’establir sobre sòls d’escàs 
valor agrícola.  

- L’emplaçament i el tipus de construcció d’utilitat pública i interès social hauria d’estar 
condicionat a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un estudi 
d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials de la seva implantació 

- En sòl agrícola no s’hauria de permetre la implantació de vivers, hivernacles, noves 
explotacions agropecuàries de caire intensiu i nous habitatges. Únicament, s’hauria de 
permetre la restauració i/o l’ampliació dels habitatges i construccions existents en un 20% 
de la seva superfície. 

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal seria necessari la llicència 
municipal, prèvia presentació del corresponent Projecte Tècnic, i/o Pla de Gestió 
Forestal, sense perjudici de les competències dels organismes corresponents.  

- Es recomana evitar la construcció de noves explotacions ramaderes intensives 
majors de 50 Unitats Ramaderes segons la Llei 3/98 Intervenció Integral de 
l’Administració Ambiental. En aquest sentit es recomana que únicament es permeti 
l’ampliació de les explotacions existents en un 20% sempre i quan estiguin per 
sota de les 200 Unitats Ramaderes. 

- La col�locació de cartells o altres elements publicitaris que distorsionin la visió del 
paisatge natural i els perfils del municipi no hauria de ser admesa, llevat de la 
normalitzada en la senyalització viària. 

Mesures ambientals  

- Caldria delimitar i respectar el domini públic hidràulic, evitant l’ocupació de la llera per 
plantacions de pollancres, conreus i, especialment, zones industrials o urbanes.  

- Es recomana implementar mesures per tal d’evitar la construcció de noves activitats 
extractives i restaurar les presents.  

- Caldria també impulsar mesures per regenerar la vegetació de ribera en els trams de riu 
més degradats. 
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- Per les zones forestals caldria la redacció d’un pla de prevenció i d’extinció d’incendis, el 
qual hauria de contemplar l’aplicació de mesures per eliminar la biomassa i necromassa 
acumulades, com també evitar la pèrdua d’espais oberts desenvolupant mesures per tal de 
fomentar la ramaderia i les rompudes en determinades forestals 

- Cal impulsar un projecte agroambiental per tal de fomentar la recuperació dels conreus 
tradicionals i en especial de l’olivera per evitar la pèrdua del paisatge en mosaic hauria de 
ser també un requeriment de protecció important. L’aplicació de mesures administratives i 
fiscals especials per garantir el manteniment dels usos agraris del sòl; la signatura de 
contractes territorials d’explotació previstos a la Llei d’orientació agrària; les fórmules de 
contractes de custòdia del territori; l’obertura de línies d’ajut i de suport a la pagesia; i 
l’atorgament de bonificacions de caràcter fiscal pel sòl destinat a aquests usos, haurien de 
ser eines a tenir en consideració. 

- Cal establir mesures per reduir la contaminació dels aqüífers per part de les activitats 
ramaderes i assegurar la qualitat de l’aigua de les rieres. Per tant caldria limitar la 
instal�lació d’una major cabana porcina i revisar els Plans de dejeccions ramaderes de les 
explotacions porcines presents a la zona i adoptar mesures per recuperar les àrees més 
afectades per nitrats i l’estat dels aqüífers. 

- Caldria la redacció d’un Pla Especial urbanístic per tot l’espai del Terraprim d’Empordà per 
establir una regulació i ordenació urbanística ben detallada i curosa amb el medi natural, i 
en especial sobre les edificacions d’utilitat pública i d’interès social i les construccions i 
instal�lacions d’obres públiques que s’haguessin d’implantar. 

- Caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per afavorir la restauració 
de la vegetació de ribera pròpia de casa nostra com les vernedes, i eliminar les espècies 
d’arbres de plantació que no apareixen de manera natural. 
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Cabanelles: “Terraprim d’Empordà”, “Plans al�luvials del riu Fluvià”,  “Plans al�luvials 
de la riera d’Àlguema” i “Garrotxa d’Empordà (sector meridional)”. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria establir una regulació més específica de les tanques de manera que es garantís la 
permeabilitat per a la fauna. En aquest mateix sentit, es recomana que en sòl forestal no 
s’admetin i en sòl agrícola es limitin a filats longitudinals, tanques de fusta o vegetals. 

- No s’hauria de permetre la instal�lació d’edificacions i habitatges no vinculats a l’activitat 
agrícola i forestal, i en especial, caldria evitar la presència d’instal�lacions esportives i 
d’activitats extractives, sobretot a la zona del Fluvià i la riera d’Àlguema 

- Caldria que la implantació de construccions d’utilitat pública i interès social i les 
construccions vinculades a obres i serveis es realitzin mitjançant l’establiment d’un Pla 
Especial que tingui en compte l’impacte paisatgístic i ambiental. En sòl forestal aquestes no 
haurien d’estar permeses. 

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal seria necessari la llicència 
municipal, prèvia presentació del corresponent Projecte Tècnic, i/o Pla de Gestió Forestal, 
sense perjudici de les competències dels organismes corresponents. Així mateix, caldrà que 
aquestes àrees compleixin les condicions exigides per a la prevenció d’incendis. 

- Es recomana evitar la construcció de noves explotacions ramaderes intensives majors de 
50 Unitats Ramaderes segons la Llei 3/98 Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. 
En aquest sentit es recomana que únicament es permeti l’ampliació de les explotacions 
existents en un 20% sempre i quan estiguin per sota de les 200 Unitats Ramaderes. 

- La col�locació de cartells o altres elements publicitaris que distorsionin la visió del paisatge 
natural i els perfils del municipi no hauria de ser admesa, llevat de la normalitzada en la 
senyalització viària.  

- L’àrea classificada com a Corona de Nucli hauria de prioritzar l’aparició de  construccions 
d’utilitat pública i interès social que contemplin aspectes paisatgístics per davant 
d’habitatges particulars o construccions agropecuàries. 

- Per la zona del riu Fluvià, seguint el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel 
Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua es recomana el que els usos en 
aquesta zona haurien de tenir en compte els períodes d’avingudes que aquest estableix, 
com també la regulació que proposa 

- S’hauria de prioritzar la utilització de les actuals vies de comunicació i corredors existents 
procurant mantenir la unitat de les explotacions i mirant d’evitar la fragmentació dels camps 
i les zones arbrades. En qualsevol cas, l’obertura de nous camins s’hauria de realitzar per 
mitjà d’un Pla especial, sense que en cap cas comportin terraplens de més de dos metres, 
desforestació o erosió del sòl. 

- L’obertura de noves pistes estarà condicionada a llicència municipal i al marge de les 
prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai no podrà ser superior als 3 m i 
el seu ús tant sols destinat al propi de l’activitat forestal 

- Degut a la vulnerabilitat de l’espai es considera incompatible amb l’ús industrial. Per això 
es recomana que els planejaments no admetin els usos industrials dins d’aquest espai i que 
les petites industries existents puguin realitzar ampliacions fins a un màxim del 30% de la 
seva superfície construïda sempre i quan s’incorporin mesures d’integració paisatgística 

- Caldria establir una regulació més específica de les tanques de manera que es garantís la 
permeabilitat per a la fauna. Així, en sòl agrícola no s’haurien d’admetre tanques 
cinegètiques ni reixades i aquestes haurien de limitar-se a filats longitudinals, tanques de 
fusta o vegetals o bé, amb murs de pedra seca. No haurien de ser admesos tancats opacs 
de fàbrica ni els que tinguin les característiques pròpies de les tanques urbanes, ni els filats 
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de malla. En sòl forestal no s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

- Caldria evitar la implantació de instal�lacions d’interès públic susceptibles d’alterar el 
paisatge. En aquest sentit, aquestes haurien d’estar subjectes a la redacció d’un Pla Especial 
que en determini els impactes i la seva correcció. En cap cas aquestes no haurien de ser 
compatibles amb els sòls forestals 

- No s’hauria de permetre la instal�lació d’edificacions i habitatges no vinculats a l’activitat 
agrícola i forestal, i en especial, caldria evitar la presència d’instal�lacions esportives i 
d’activitats extractives. 

- Caldria determinar la zona de domini públic hidràulic i no permetre-hi les plantacions 
lineals de pollancres i plàtans ni l’ocupació física. També caldria fixar un perímetre de 
protecció de 50 m. per les diverses surgències d’aigua presents 

- Es recomana evitar la construcció de noves explotacions ramaderes intensives majors de 
50 Unitats Ramaderes segons la Llei 3/98 Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. 
En aquest sentit es recomana que únicament es permeti l’ampliació de les explotacions 
existents en un 20% sempre i quan estiguin per sota de les 200 Unitats Ramaderes 

- A l’àrea classificada com a Corona de Nucli, aquest espai hauria de prioritzar l’aparició de 
construccions d’utilitat pública i interès social que contemplin aspectes paisatgístics per 
davant d’habitatges particulars o construccions agropecuàries 

Mesures ambientals  

- Per la zona del riu Fluvià caldria desenvolupar a tots els municipis per on circula el riu un 
Pla Especial de protecció del paisatge i del medi natural. Aquest pla hauria de recollir els 
principals valors paisatgístics de les riberes fluvials, així com els espais associats necessaris 
per la conservació de tot l’indret. En aquest sentit el pla plurimunicipal hauria de definir les 
principals accions de restauració així com els usos i construccions permeses per tal de 
mantenir la integritat de l’espai. 

- S’hauria de prohibir la implantació de noves activitats en les lleres i zones roperes al riu 
Fluvià, així com l’ampliació de les actuals. D’altra banda les activitats ja finalitzades 
s’haurien de restaurar convenientment seguint el que estableix la Llei 12/1981, de manera 
que sigui restituïda tota la vegetació de ribera i en cap cas convertint aquestes àrees en 
espais turístics o lúdics. Finalment per les activitats autoritzades i en funcionament s’hauria 
d’establir un control periòdic per comprovar que es realitza l’activitat correctament i no es 
produeixen problemes en la capa del freàtic així com en zones properes. 

- Cal impulsar un projecte agroambiental per tal de fomentar la recuperació dels conreus 
tradicionals i en especial de l’olivera per evitar la pèrdua del paisatge en mosaic hauria de 
ser també un requeriment de protecció important. L’aplicació de mesures administratives i 
fiscals especials per garantir el manteniment dels usos agraris del sòl; la signatura de 
contractes territorials d’explotació previstos a la Llei d’orientació agrària; les fórmules de 
contractes de custòdia del territori; l’obertura de línies d’ajut i de suport a la pagesia; i 
l’atorgament de bonificacions de caràcter fiscal pel sòl destinat a aquests usos, haurien de 
ser eines a tenir en consideració. 

- Cal establir mesures per reduir la contaminació dels aqüífers per part de les activitats 
ramaderes i assegurar la qualitat de l’aigua de les rieres. Per tant caldria limitar la 
instal�lació d’una major cabana porcina i revisar els Plans de dejeccions ramaderes de les 
explotacions porcines presents a la zona i adoptar mesures per recuperar les àrees més 
afectades per nitrats i l’estat dels aqüífers. 

- Caldria la redacció d’un Pla Especial urbanístic per tot l’espai del Terraprim d’Empordà per 
establir una regulació i ordenació urbanística ben detallada i curosa amb el medi natural, i 
en especial sobre les edificacions d’utilitat pública i d’interès social i les construccions i 
instal�lacions d’obres públiques que s’haguessin d’implantar. 

- Caldria establir mesures de regeneració de la vegetació de ribera en els trams de riu més 
degradats i respectar el domini públic hidràulic, evitant l’ocupació de la llera per plantacions 
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de pollancres, plàtans, acàcies, canyes, conreus i, especialment, zones industrials o 
urbanes.  

- Per l’espai de la Garrotxa d’Empordà les finques s’haurien de inscriure al Registre de la 
Propietat amb una càrrega registral que obligui a permetre l’accés públic al bosc per mitjans 
no motoritzats.  

- A Garrotxa d’Empordà cal promoure plans de gestió i millora forestal per tal de reduir el 
risc d’incendi, millorar l’estructura de les masses forestals i afavorir les alzines enfront dels 
pins i regular l’accés al medi forestal en les èpoques on el risc d’incendi és major 

- A la Garrotxa d’Empordà caldria impulsar la creació d’un consorci que treballi per al 
reconeixement de l’espai i per el desenvolupament econòmic d’aquesta zona, i en concret 
per la promoció d’un turisme sostenible basat en els valors naturals i cultural de l’àrea. 

- Per les zones forestals caldria la redacció d’un pla de prevenció i d’extinció d’incendis, el 
qual hauria de contemplar l’aplicació de mesures per eliminar la biomassa i necromassa 
acumulades, com també evitar la pèrdua d’espais oberts desenvolupant mesures per tal de 
fomentar la ramaderia i les rompudes en determinades forestals 

- Cal impulsar un projecte agroambiental per tal de fomentar la recuperació dels conreus 
tradicionals i en especial de l’olivera per evitar la pèrdua del paisatge en mosaic hauria de 
ser també un requeriment de protecció important. L’aplicació de mesures administratives i 
fiscals especials per garantir el manteniment dels usos agraris del sòl; la signatura de 
contractes territorials d’explotació previstos a la Llei d’orientació agrària; les fórmules de 
contractes de custòdia del territori; l’obertura de línies d’ajut i de suport a la pagesia; i 
l’atorgament de bonificacions de caràcter fiscal pel sòl destinat a aquests usos, haurien de 
ser eines a tenir en consideració. 

- Caldria la redacció d’un Pla Especial urbanístic per tot l’espai del Terraprim d’Empordà per 
establir una regulació i ordenació urbanística ben detallada i curosa amb el medi natural, i 
en especial sobre les edificacions d’utilitat pública i d’interès social i les construccions i 
instal�lacions d’obres públiques que s’haguessin d’implantar 
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Cabanes: “Plans al�luvials del riu Llobregat, el torrent d’en Bosquerós i la riera de la 
Guilla”, “Plans al�luvials de la Muga” i “Parc agrari de l’Alt Empordà”. 

Mesures urbanístiques 

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal caldria que fos necessària la 
llicència municipal, prèvia presentació de Pla de Gestió i Millora Forestal, sense perjudici de 
les competències dels organismes corresponents i que es compleixin les condicions exigides 
per a la prevenció d’incendis. 

- Seguint el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de 
l’Agència Catalana de l’Aigua es recomana el que els usos a la Muga i el Llobregat tinguin en 
compte el períodes d’avingudes. 

- Caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per afavorir la restauració 
de la vegetació de ribera pròpia de casa nostra com les vernedes, així com eliminar les 
espècies d’arbres de plantació que no apareixen de manera natural. 

- En relació a la franja lineal de terreny situada entre la carretera N-II i el traçat de 
l’autopista A-7 s’haurien de limitar les activitats relacionades i derivades del transport i 
alhora evitar l’aparició de noves instal�lacions destinades aquest sentit. 

- En sòl agrícola no s’hauria de permetre la implantació de vivers, hivernacles, noves 
explotacions agropecuàries i nous habitatges. Únicament, s’hauria de permetre l’ampliació 
dels habitatges i construccions existents en un 20% de la seva superfície. 

- Els càmpings, zones d’acampada i les instal�lacions annexes no s’haurien d’establir en 
zones arbrades i de bosc de ribera. Preferentment s’haurien d’establir sobre sòls d’escàs 
valor agrícola. 

- Caldria evitar la implantació de construccions d’utilitat pública i interès social i les 
construccions i instal�lacions d’obres públiques de nova planta en sòls agrícoles i forestals. 
En cas contrari aquestes  haurien de  preveure la redacció d’un Pla Especial que contempli, 
entre altres aspectes, l’impacte paisatgístic i ambiental i per tant, l’avaluació dels efectes 
ecològics i paisatgístics previsibles com a resultat de l’execució del projecte, la justificació i 
les mesures adequades per minimitzar l'impacte, i els efectes territorials de la seva 
implantació. 

- La construcció de tanques en espais oberts hauria de limitar-se a aquells casos en què 
siguin imprescindibles en funció de l’ús i les circumstàncies del lloc. Les tanques haurien de 
ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència i el pas de la petita fauna 
terrestre pròpia del lloc. No s’haurien d’admetre tanques d’obra, llevat de murs de pedra 
seca. 

- S’hauria de definir un radi de protecció de les surgències hídriques de 50 m per garantir el 
manteniment de cabal de sortida. 

- S’hauria de prioritzar la utilització de les actuals vies de comunicació i corredors existents 
procurant mantenir la unitat de les explotacions i mirant d’evitar la fragmentació dels camps 
i les zones arbrades. En qualsevol cas, l’obertura de nous camins s’hauria de realitzar per 
mitjà d’un Pla especial evitant camins i pistes que malmetin l’espai en el que s’integrin. 

- De manera general no s’haurien de permetre noves activitats extractives, i alhora, caldria 
controlar més les activitats actuals. Així mateix, s’hauria d’iniciar el procés de restauració de 
les que es trobin aturades d’acord amb la Llei 12/1981 per a la restauració dels espais 
afectats per activitats extractives. 

- Al Parc Agrari del l’Alt Empordà s’ha de garantir la classificació de tota l’àrea com a sòl no 
urbanitzable d’especial valor agrícola. 

- 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 
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l’Alt Empordà, podria ser un mecanisme d’especial interès per garantir la viabilitat de la 
creació del Parc agrari que aquí es proposa. 

- El pla especial del Parc Agrari de l’Alt Empordà 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. 

Mesures ambientals 

- Caldria millorar l’estat ecològic del riu Llobregat i així garantir la seva funcionalitat com a 
connector. En aquest sentit, s’ha de fer respectar el domini públic hidràulic, aplicar mesures 
per recuperar la vegetació ripària, prohibir l’autorització de noves plantes d’extracció i 
classificació d’àrids, eradicar els diferents abocaments i establir controls sobre les diferents 
espècies al�lòctones. 

- S’hauria de redactar un Pla Especial amb l’objectiu específic de protegir el mosaic 
agroforestal i el bosc de ribera existent al llarg de la Muga, considerant especialment els 
cultius i zones arbrades dels meandres riberencs. En qualsevol cas es podria valorar la 
creació d’una nova zonificació de sòl no urbanitzable que fes referència a la capacitat de 
connexió ecològica i paisatgística d’aquests espais, donant així un major valor i protecció. 

- 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. 

- Caldria establir mesures a la Muga per tal de poder restaurar des del punt de vista natural 
els espais afectats per la construcció de motes i nuclis urbans. A nivell concret es proposa: 
impulsar plans per recuperar el bosc de ribera, que sovint ha desaparegut o ha estat 
substituït per canyes (Arundo donax), robínies (Robinia pseudoacacia) o negundos (Acer 
negundo); controlar i evitar l’aparició de noves activitats extractives; delimitar i respectar el 
domini públic hidràulic, tot prohibint-hi, tal com indica la Llei d’Aigües, les construccions, les 
plantacions i els camps de conreu; disposar d’un pla de gestió que determini els usos 
admesos i prohibits, fent especial esment a la prohibició d’introducció de fauna exòtica i de 
l’acampada il�legal, sobretot al pantà de Boadella; minimitzar l’efecte barrera que la presa 
suposa per a moltes espècies de fauna;i finalment, s’hauria d’aplicar el codi de bones 
pràctiques agrícoles, per evitar la contaminació difusa de l’aigua per pesticides, herbicides, 
nitrats, etc. 

- 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 
un enclavament important per l’equilibri entre la conservació de la biodiversitat i del 
paisatge i l’activitat agrícola. 
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Cadaqués: ‘‘Valls del Cap de Creus’’. 

Mesures urbanístiques 

- És necessari la Redacció d’un Pla Especial de protecció del paisatge i regulació del sòl no 
urbanitzable garantint l’aparició de construccions únicament vinculades a usos agroforestals i 
que reguli la integració d’aquestes a l’entorn. 

- Catalogar les construccions agrícoles de pedra seca que aporten gran valor al paisatge i 
garantir el desenvolupament d’un projecte de consolidació i restauració d’aquests elements 
singulars. 

- Introduir disposicions normatives en el planejament urbanístic que interdictin l’afectació 
amb obra de fàbrica els torrents i rieres presents a les àrees delimitades i garantir la no 
ocupació del Domini Públic Hidràulic. 

- Limitar i prohibir la transformació en habitatges de les antigues construccions agrícoles 
(cabanes, barraques i casetes de pastor) 

- Revisió del PGOU per desqualificar del tots els sectors de sòl urbanitzable no executats (en 
el moment de realitzar els estudis :SUNP 1 Pins del Rector, SUNP 2 Riera de St Vicenç, SUNP 
3 Rierassa, SUNP 5 Barral, SUP PP1 Llané, SUP PP3 Els Arrels, SUP PP7 Quatre Camins), i 
limitar i reconsiderar el desenvolupament de la segona fase del Setor Urbanitzable de 
S’Alqueria, impedint com a mímim l’edificació a les parcel.les 38,39, 40 i 41 atés el gran 
impacte que suposarà. 

- Substituir la zones afectades als espais del catàleg amb clau de Sòl Rústec (Zona 8) que 
permet de càmping caravaning i edificacions en finques de 1,5 Ha, inferior a la unitat mínima 
de conreu, per una clau urbanística d’acord amb la preservació de l’espai (zona 11 de 
reserva intregral). 

Mesures ambientals 

- Ampliar l’EIN del Cap de Creus incorporant l’àrea delimitada al catàleg com a zona 
d’amortiment i dotant-la d’insruments d’ordenació i gestió. 

- Impulsar un projecte agroambiental per fomentar la recuperació de la vinya i l’olivera i 
consolidar l’arquitectura tradicional 

- Impulsar Contractes Territorials previstes a la Llei d’Orientació Agraria,  i els acords de 
custòdia poden ser d’interès en aquest espai 

- Inclusió a la Xarxa Natura 2000 pel fet que conté hàbitats o espècies considerades 
prioritàries segons la Directiva d’hàbitats que estan insuficientment representades a 
Catalunya. 
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Cantallops: “Aspres occidentals de les Alberes”. 

Mesures urbanístiques 

- Els cursos fluvials haurien de tenir una protecció mínima de 25 m. a partir del marge, 
essent ampliable en els trams on la vegetació de ribera o els sistemes naturals lligats a 
l’ambient fluvial ocupin àrees més extenses. Caldria garantir la impossibilitat de realitzar 
obres de canalització, plantacions artificials de planifolis (pollancres, plàtans, àlbers, etc.), 
instal�lacions de tanques, la construcció d’edificacions, els moviments de terra, les 
extraccions d’àrids i l’alteració de la vegetació. Les fonts i punts de possibles captacions 
d’interès públic han de tenir una protecció radial de 50 m. 

- Caldria establir una major regulació de les tanques de manera que es garantís la 
permeabilitat per a la fauna. En aquest mateix sentit es recomana que en sòl agrícola no 
s’admetin tanques cinegètiques ni reixades i es limiti únicament a filats longitudinals, 
tanques de fusta o vegetals i parets de pedra seca sense amorterar. En sòl forestal no 
s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

- No s’hauria de permetre la implantació de noves explotacions ramaderes. Únicament 
caldria permetre l’ampliació en un 50% de la superfície construïda en les actualment 
existents sempre i quan no es sobrepassin les 200 UR. 

- Per les construccions d’utilitat pública i interès social i les construccions i instal�lacions 
d’obres públiques, a banda del que estableix l’article 48 de la Llei 2/2002 d’urbanisme de 
Catalunya, caldria redactar un Pla especial que contempli entre altres aspectes: l’impacte 
paisatgístic i ambiental i s’estableixin un materials, uns acabats i uns colors que garanteixin 
una adequada integració a les condicions naturals de l’entorn. La modalitat de naus, 
magatzems i instal�lacions de tipus industrials no s’hauria de permetre, ja que aquets usos 
haurien d’estar explícitament prohibits. 

- Caldria prohibir la col�locació de cartells de propaganda i anuncis publicitaris a tot l’espai. 

- No s’haurien de permetre els cementiris de vehicles i els dipòsits de ferralla i runa i caldria 
aplicar per la totalitat de l’espai, una normativa específica de protecció que garantís 
l’absència d’activitats que comportessin greus alteracions, com per exemple les activitats 
extractives o la implantació de parcs eòlics sense haver aprovat el Pla especial específic de 
la implantació d’energia eòlica a Catalunya. 

- Caldria que mitjançant el planejament urbanístic municipal s’assumissin els diferents 
aspectes de gestió i protecció que es detallen a les fitxes de l’Inventari de Zones Humides. 

- La rehabilitació d’habitatges presents en aquest espai hauria de està subjecte a la redacció 
d’un catàleg de masies i cases rurals que per raons arquitectòniques, històriques o 
artístiques són susceptibles de reconstrucció. Els usos que caldria permetre per la 
rehabilitació d’edificacions són els d’habitatges, residencial, turisme rural i/o hostaleria 
rural, restauració i activitats d’educació en el lleure. Altrament, les ampliacions no 
suposaran mai un augment superior del 20% de la superfície construïda. 

- L’obertura de pistes estarà condicionada a llicència municipal i, al marge de les 
prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai no podrà ser superior als 3 
metres, ni generar desforestació, modificació de les escorrenties i creació d’erosions del sòl, 
a banda de que el seu ús sigui el propi de l’activitat forestal. 

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal serà necessària llicència municipal, 
prèvia presentació del corresponent Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal. Així mateix, 
caldrà que aquestes àrees compleixin les condicions exigides per a la prevenció d’incendis. 

- Cal establir una major regulació dels usos en sòl forestal i promoure una gestió forestal 
sostenible. Així doncs en sòl forestal hauria de quedar prohibit qualsevol transformació del 
sòl que lesioni el valor específic de la vegetació arbòria i la plantació intensiva d’espècies 
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que puguin alterar l’equilibri ecològic i l’entitat de les vegetacions autòctones. 

- Degut a l’important presència d’elements del patrimoni històrico-artístic present en tot 
l’espai, caldria la realització d’un catàleg i també, un Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
que inclogui, tant el de caràcter arquitectònic com el natural, i en concret el de les diferents 
zones humides. 

Mesures ambientals 

- Caldria aplicar mesures de gestió forestal per tal de reduir el risc d’incendi de la zona i 
evitar la pèrdua o l’abandó dels conreus d’oliveres, vinyes i cereals. En aquest sentit es 
recomana la promoció de plans tècnics de gestió i millora forestal per millorar l’estructura 
de determinades suredes, la redacció d’un pla de prevenció d’incendis forestals i aplicar 
mesures per tal d’evitar la pèrdua de les zones agrícoles. 

- La inclusió d’aquesta zona a l’espai del PEIN del massís de l’Albera és considera que seria 
la mesura o el requeriment de protecció més adequat per preservar-ne els seus elevats 
valors naturals. De fet la proposta de Parc Natural de l’Albera hauria d’anar en aquest 
sentit, és a dir, incloure el massís com a tal, juntament amb els estanys del Canadal o de la 
Jonquera i aquest espai i, desenvolupar-hi un Pla Especial de Protecció i una figura 
d’especial protecció degut a la importància botànica i faunística de tot aquest sector. 

- Davant l’elevada fragilitat d’aquest espai, es recomana establir mesures per tal d’evitar 
l’excessiva freqüentació antròpica i reduir els atropellaments de la fauna a la carretera local 
Gi-602. Caldria també regular l’activitat cinegètica i evitar la pastura en aquells indrets més 
fràgils, com també les alteracions dels règims d’inundació i les dessecacions de els masses 
d’aigua. Finalment, s’haurien d’evitar els abocaments de deixalles, l’obertura de noves 
activitats extractives i garantir una correcta restauració de les existents actualment. 
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Capmany: “Aspres occidentals de les Alberes”, “Plans al�luvials del riu Llobregat, el 
torrent d’en Bosquerós i la riera de la Guilla” i “la Garrotxa d’Empordà (sector 
septentrional)”. 

Mesures urbanístiques 

- No s’hauria de permetre la implantació d’activitats extractives, els cementiris de vehicles i 
els dipòsits de ferralla i runa, ni tampoc la possibilitat d’instal�lar parcs eòlics.  

- Tots els cursos fluvials haurien de tenir una protecció mínima de 25 m. a partir del marge, 
essent ampliable en els trams on la vegetació de ribera o els sistemes naturals lligats a 
l’ambient fluvial ocupin àrees més extenses. Hi caldria també garantir la impossibilitat de 
realitzar obres de canalització, plantacions artificials de planifolis (pollancres, plàtans, 
àlbers, etc.), instal�lacions de tanques, la construcció d’edificacions, els moviments de terra, 
les extraccions d’àrids i l’alteració de la vegetació. Les fonts i punts de possibles captacions 
d’interès públic han de tenir una protecció radial de 50 m. 

- Caldria establir una major regulació de les tanques de manera que es garantís la 
permeabilitat per a la fauna. En aquest mateix sentit es recomana que en sòl agrícola no 
s’admetin tanques cinegètiques ni reixades i es limiti únicament a filats longitudinals, 
tanques de fusta o vegetals i parets de pedra seca sense amorterar. En sòl forestal no 
s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

- No s’hauria de permetre la implantació de noves explotacions ramaderes. Únicament 
caldria permetre l’ampliació en un 50% de la superfície construïda en les actualment 
existents sempre i quan no es sobrepassin les 200 UR. 

- Caldria que mitjançant el planejament urbanístic municipal s’assumissin els diferents 
aspectes de gestió i protecció que es detallen a les fitxes de l’Inventari de Zones Humides. 

- La construcció de noves edificacions (s’inclouen també els magatzems i les barraques) 
hauria d’anar d’acord amb la unitat mínima en sòl agrícola de 4,5 Ha. en secà i 1,5 Ha. en 
regadiu, i la unitat mínima de sòl forestal de 25 Ha. que estableixen els respectius Decrets 
d’Unitats Mímines i, acreditar per part del promotor i propietari dels terrenys, que l’activitat 
econòmica principal és agrícola, ramadera o forestal. No s’hauria de permetre, les 
instal�lacions industrials vinculades a les activitats agrícoles, ramaderes o forestals, ni 
tampoc les vivendes familiars si no estan vinculades a l’activitat agrícola. 

- La rehabilitació d’habitatges hauria d’estar subjecte, tal i com s’estableix en la Llei 2/2002 
d’Urbanisme de Catalunya, a la redacció d’un catàleg de masies i cases rurals que per raons 
arquitectòniques, històriques o artístiques són susceptibles de reconstrucció. Els usos que 
caldria permetre per la rehabilitació d’edificacions són els d’habitatges, residencial, turisme 
rural i/o hostaleria rural, restauració i activitats d’educació en el lleure. Altrament, les 
ampliacions no suposaran mai un augment superior del 20% de la superfície construïda. 

- L’obertura de pistes estarà condicionada a llicència municipal i, al marge de les 
prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai no podrà ser superior als 3 
metres, ni generar desforestació, modificació de les escorrenties i creació d’erosions del sòl, 
a banda de que el seu ús sigui el propi de l’activitat forestal. 

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal serà necessària llicència municipal, 
prèvia presentació del corresponent Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal. Així mateix, 
caldrà que aquestes àrees compleixin les condicions exigides per a la prevenció d’incendis. 

- Cal establir una major regulació dels usos en sòl forestal i promoure una gestió forestal 
sostenible. Així doncs en sòl forestal hauria de quedar prohibit qualsevol transformació del 
sòl que lesioni el valor específic de la vegetació arbòria i la plantació intensiva d’espècies 
que puguin alterar l’equilibri ecològic i l’entitat de les vegetacions autòctones. 

- Degut a l’important presència d’elements del patrimoni històrico-artístic present en tot 
l’espai, caldria la realització d’un catàleg i també, un Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
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que inclogui, tant el de caràcter arquitectònic com el natural, i en concret el de les diferents 
zones humides. 

- Seguint el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de 
l’Agència Catalana de l’Aigua es recomana el que els usos al Llobregat tinguin en compte el 
períodes d’avingudes. 

- S’hauria d’establir pel Torrent d’en Bosquerós una protecció lineal de 30 metres a partir 
del marge que delimita el llit del riu, evitant en aquesta zona de protecció els moviments de 
terra, extraccions d’àrids, abocaments, així com les tales i l’alteració de la vegetació de 
ribera pròpia de la nostra zona. 

- Caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per afavorir la restauració 
de la vegetació de ribera pròpia de casa nostra com les vernedes, així com eliminar les 
espècies d’arbres de plantació que no apareixen de manera natural. 

- En relació a la franja lineal de terreny situada entre la carretera N-II i el traçat de 
l’autopista A-7 s’haurien de limitar les activitats relacionades i derivades del transport i 
alhora evitar l’aparició de noves instal�lacions destinades aquest sentit. 

- En sòl agrícola no s’hauria de permetre la implantació de vivers, hivernacles, noves 
explotacions agropecuàries i nous habitatges. Únicament, s’hauria de permetre l’ampliació 
dels habitatges i construccions existents en un 20% de la seva superfície. 

- Els càmpings, zones d’acampada i les instal�lacions annexes no s’haurien d’establir en 
zones arbrades i de bosc de ribera. Preferentment s’haurien d’establir sobre sòls d’escàs 
valor agrícola. 

- Caldria evitar la implantació de construccions d’utilitat pública i interès social i les 
construccions i instal�lacions d’obres públiques de nova planta en sòls agrícoles i forestals. 
En cas contrari aquestes  haurien de  preveure la redacció d’un Pla Especial que contempli, 
entre altres aspectes, l’impacte paisatgístic i ambiental i per tant, l’avaluació dels efectes 
ecològics i paisatgístics previsibles com a resultat de l’execució del projecte, la justificació i 
les mesures adequades per minimitzar l'impacte, i els efectes territorials de la seva 
implantació. 

- Degut a la vulnerabilitat de l’espai es considera incompatible l’ús industrial. Per això es 
recomana que els planejaments no admetin aquest tipus d’ús i que les petites industries 
existents puguin realitzar ampliacions fins a un màxim del 50% de la seva superfície 
construïda sempre i quan incorporin mesures d’integració paisatgística. 

- Caldria promoure i autoritzar usos turístics com l’ecoturisme i el turisme rural, sempre i 
quan s’ubiquin en edificacions existents. 

- Les activitats extractives haurien d’estar excloses en tot l’àmbit de l’espai deixant les 
actuals fora d’ordenació. 

Mesures ambientals 

- Caldria aplicar mesures de gestió forestal per tal de reduir el risc d’incendi de la zona i 
evitar la pèrdua o l’abandó dels conreus d’oliveres, vinyes i cereals. En aquest sentit es 
recomana la promoció de plans tècnics de gestió i millora forestal per millorar l’estructura 
de determinades suredes, la redacció d’un pla de prevenció d’incendis forestals i aplicar 
mesures per tal d’evitar la pèrdua de les zones agrícoles. 

- La inclusió dels Aspres occidentals de les Alberes a l’espai del PEIN del massís de l’Albera 
és considera que seria la mesura o el requeriment de protecció més adequat per preservar-
ne els seus elevats valors naturals. 

- Davant l’elevada fragilitat d’aquest espai, es recomana establir mesures per tal d’evitar 
l’excessiva freqüentació antròpica i reduir els atropellaments de la fauna. Caldria també 
regular l’activitat cinegètica i evitar la pastura en aquells indrets més fràgils, com també les 
alteracions dels règims d’inundació i les dessecacions de els masses d’aigua. Finalment, 
s’haurien d’evitar els abocaments de deixalles, l’obertura de noves activitats extractives i 
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garantir una correcta restauració de les existents actualment. 

- Caldria millorar l’estat ecològic del riu Llobregat i així garantir la seva funcionalitat com a 
connector. En aquest sentit, s’ha de fer respectar el domini públic hidràulic, aplicar mesures 
per recuperar la vegetació ripària, prohibir l’autorització de noves plantes d’extracció i 
classificació d’àrids, eradicar els diferents abocaments i establir controls sobre les diferents 
espècies al�lòctones. 

- Caldria establir mesures per protegir les suredes més ben estructurades, amb la declaració 
de bosc protegit, segons la Llei forestal. 

- Caldria aturar l’aparició de noves activitats extractives i adoptar mesures de restauració 
adequades de les activitats extractives actualment existents i abandonades; i evitar el 
desmantellament dels murs de pedra seca que configuren part d’aquest espai i que 
tradicionalment han caracteritzat els vessants.  

- Cal esmentar que la inclusió de la Garrotxa d’Empordà (sector septentrional) al PEIN del 
massís de les Salines i declarar tota aquesta zona Parc Natural seria una opció per 
dinamitzar el teixit socioeconòmic del municipi i garantir així la pervivència dels valors 
ecològics de l’espai. 

- Es recomana impulsar un consorci de promoció de la Garrotxa d’Empordà que treballi pel 
reconeixement de l’espai i les seves possibilitats en turisme sostenible. 
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Castelló d’Empúries: ‘‘Parc Agrari de l’Alt Empordà’’, ‘‘La Muga’’, ‘‘La Mugueta’’ i 
‘‘La Robina’’. 

Mesures urbanístiques 

- Pla Especial de Protecció del medi natural i el paisatge i del medi natural per dotar la zona 
d’un instrument de gestió i de millora de La Muga i La Mugueta com a espai fluvial i de 
connexió biològica i un règim de protecció específic per la Rubina. 

- Qualificar de Sòl No Urbanitzable amb clau de connector els espais fluvials i de la Muga i la 
Mugueta. 

- Garantir mitjançant el planejament urbanístic la limitació d’usos a les zones immediates als 
marges del riu i zones humides impedint la seva ocupació per instal.lacions que afectin 
l’entorn i les seves condicions naturals. La restricció d’usos hauria de fixar com a prohibits o 
incompatibles tots els que provoquin l’alteració del medi natural i comportin risc per la fauna 
(traçats aèris d’alta tensió, antenes de telecomunicació, zones d’acampada, càmpings, camps 
de golf, habitatges, etc). 

- Desenvolupar un programa ambiental per a la recuperació de l’ecosistema fluvial de la 
Muga, amb mesures de control dels abocaments i la revisió de l’impacte de les obres de 
canalització del riu i la seva modificació si s’escau, amb els corresponents projectes tècnics i 
estudis ambientals. 

- Delimitar el Domini Públic Hidràulic per part de l’Agència Catalana de l’Aigua de les zones 
inundables de la Muga i fixar els cabals ecològics o de manteniment en compliment del que 
disposa la Llei d’Aigües. 

- Desenvolupar un programa per al foment de l’agricultura ecològica i un pla de reducció de 
l’ús d’adobs i altres substàncies contaminants de les aigües subterrànies i els aqüífers. 

- Incloure les àrees delimitades al catàleg en un Catàleg de Patrimoni Natural municipal. 

- Adquisició de sòl municipal, per tal de constituir patrimoni públic de sòl no urbanitzable 
amb la finalitat de garantir la seva preservació. 

- Modificació puntual del planejament vigent desqualificant Clau 21.1 que afecta a la Rubina i 
classificació com a sòl no urbanitzable d’especial protecció. 

- Evitar noves afectacions urbanístiques de sòl residencial a la zona nord-oest de la Rubina 
inclosa en l’àmbit d’urbanització de Sta Margarida. 

Mesures ambientals 

- Inclusió de la Mugueta a l’espai l’EIN dels Aiguamolls de l’Empordà, per corregir i disminuir 
la seva actual fragmentació. 

- Dotar l’espai i el Parc dels Aiguamolls d’un pla rector d’ús i gestió de l’espai. 

- Estudi específic de possibles mesures de planificació hidrològica per a la recuperació de 
zones inundables i la transformació en zones humides. 

- Redacció d’un projecte ambiental per a la preveure i executar mesures de permeabilització 
de la C-252. 

- Compra de sòls, cessió d’ús o arrendaments per part de fundacions ambientals i entitats 
sense ànim de lucre o pel propi parc, que assegurarien la preservació de l’espai i la 
continuïtat de les seves àrees de reserva. 

- Preservar la franja costanera, els primers 500 metres. 

- Creació i impuls de la figura dels parcs Agrícoles, que garanteixi el manteniment de l’estadi 
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rural i dels usos i activitats agro-forestals dels referits espais, tot impedint la transformació 
progressiva d’aquests sòls i interdictant la implantació d’usos aliens als estrictament 
agrícoles. Parcs agraris gestionats prèvia la constitució d’un Consorci d’Administracions i tot 
dotant-se de mitjans de finançament. 

- L’espai de la Rubina s’hauria d’incloure a la Xarxa Natura 2000 pel fet que conté hàbitats o 
espècies considerades prioritàries segons la Directiva d’hàbitats que estan insuficientment 
representades a Catalunya. 
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Cistella: “Plans al�luvials del riu Manol” i “Garrotxa d’Empordà (sector meridional)”. 

Mesures urbanístiques 

- Seguint el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de 
l’Agència Catalana de l’Aigua es recomana el que els usos en aquesta zona haurien de tenir 
en compte els períodes d’avingudes que aquest estableix, com també la regulació que 
proposa 

- No s’haurien de permetre noves activitats extractives. Alhora, s’haurien d’establir límits 
per les activitats actuals properes a la llera del riu i iniciar el procés de restauració de les 
que es trobin aturades d’acord amb la Llei 12/1981 per a la restauració dels espais afectats 
per activitats extractives 

- La construcció de tanques en espais oberts hauria de limitar-se a aquells casos en què 
siguin imprescindibles en funció de l’ús i les circumstàncies del lloc. Les tanques haurien de 
ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència i el pas de la fauna terrestre 
pròpia del lloc.  

- Els càmpings, zones d’acampada i les instal�lacions annexes no s’haurien d’establir en 
zones arbrades i de bosc de ribera. 

- En sòl agrícola no s’hauria de permetre la implantació de vivers, hivernacles, noves 
explotacions agropecuàries de caire intensiu i nous habitatges. Únicament, s’hauria de 
permetre l’ampliació dels habitatges i construccions existents en un 20% de la seva 
superfície 

- En sòl forestal s’hauria de garantir el manteniment de les petites zones de conreu 
existents per tal de conservar el mosaic agroforestal 

- L’emplaçament i el tipus de construcció d’utilitat pública i interès social hauria d’estar 
condicionat a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un estudi 
d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials de la seva implantació.  

- S’hauria de prioritzar la utilització de les actuals vies de comunicació i corredors existents 
procurant mantenir la unitat de les explotacions i mirant d’evitar la fragmentació dels camps 
i les zones arbrades. En qualsevol cas, l’obertura de nous camins s’hauria de realitzar per 
mitjà d’un Pla especial, sense que en cap cas comportin terraplens de més de dos metres, 
desforestació o erosió del sòl i en sòl forestal l’amplada mai no podrà ser superior als 3 m 

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal hauria de ser necessària llicència 
municipal, prèvia presentació del corresponent Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal, sense 
perjudici de les competències dels organismes corresponents. Així mateix, caldrà que 
aquestes àrees compleixin les condicions exigides per a la prevenció d’incendis. 

- Caldria evitar la implantació de instal�lacions (fins i tot les d’interès públic), susceptibles 
d’alterar el paisatge. En aquest sentit, aquestes haurien d’estar subjectes a la redacció d’un 
Pla Especial que en determini els impactes i la seva correcció. En cap cas aquestes no 
haurien de ser compatibles amb els sòls forestals. 

- Les activitats extractives haurien d’estar excloses i a la zona de la Garrotxa d’Empordà les 
actuals s’haurien de deixar fora d’ordenació. 

Mesures ambientals  

- Caldria establir mesures de regeneració de la vegetació de ribera en els trams de riu més 
degradats i respectar el domini públic hidràulic, evitant l’ocupació de la llera per plantacions 
de pollancres, plàtans, acàcies, canyes, conreus i, especialment, zones industrials o 
urbanes.  

- Es recomana aplicar mesures per evitar la implantació de noves activitats extractives, i per 



 
 

112 
 

la restauració de les presents 

- Per l’espai de la Garrotxa d’Empordà les finques s’haurien de inscriure al Registre de la 
Propietat amb una càrrega registral que obligui a permetre l’accés públic al bosc per mitjans 
no motoritzats.  

- A Garrotxa d’Empordà cal promoure plans de gestió i millora forestal per tal de reduir el 
risc d’incendi, millorar l’estructura de les masses forestals i afavorir les alzines enfront dels 
pins i regular l’accés al medi forestal en les èpoques on el risc d’incendi és major 

- A la Garrotxa d’Empordà caldria impulsar la creació d’un consorci que treballi per al 
reconeixement de l’espai i per el desenvolupament econòmic d’aquesta zona, i en concret 
per la promoció d’un turisme sostenible basat en els valors naturals i cultural de l’àrea. 
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Colera: ‘‘Punta del Claper’’, ‘‘Riera de Molinars’’, ‘‘Connector riera de Garbet’’ i ‘‘Els 
Canons- Garbet - Cap Ras’’ 

Mesures urbanístiques 

- Classificar el sòl comprés a l’àrea de la Riera de Molinars, la Riera de Garbet i Els Canons-
Garbet-Cap Ras com a sòl no urbanitzable especialment protegit, establint prohibicions 
d’infrastructures amb gran impacte (parcs eòlics, línies d’alta tensió, antenes de 
telecomunicacions, campings, o edificacions aïllades, etc.) 

- Pla Especial de Protecció del medi natural i el paisatge, amb l’objectiu de protegir i 
mantenir la riera i rehabilitar l’antic nucli de Molinars, així com recuperar el paisatge 
tradicional (feixes en paret seca), preservar les àrees dunars a Cap Ras i regular els accesos 
i camins. 

- Inclusió de la Riera de Molinars i la Riera de Garbet en un Catàleg de Patrimoni Natural del 
municipi atesa la presència d’hàbitats d’interès comunitari prioritari segons la Directiva 
d’Hàbitat 67/97/CE. 

- Adopció de mesures en compliment de la Llei 9/95 de 27 de juliol d’accés motoritzat al 
medi natural, prohibint la circulació pel llit de la riera, limitant l’ús de la pista forestal i 
adoptant mesures de senyalització. 

- Declarar la zona de la Riera de Garbet com a incompatible per a la instal.lació de parc 
eòlics 

- Desqualificació de la Clau 19 Zona Especial a l’àrea de Els Canons-Garbet-Cap Ras que 
permetria implantar edificacions unifamiliars aïllades. 

- Al Sòl Rústec amb Clau 16 de Colera caldria anul.lar la previsió que contenen les normes 
d’implantar instal.lacions residencials de propietat i promoció pública (art 146 de la 
Normativa Urbanística). 

- Adopció immediata de mesures de protecció de la zona marítima amb presència de 
posidònia (consistents en establir prohibicions de fondeig lliure i fixar trens d’ancoratge que 
limitessin l’accés a embarcacions). 

- Augmentar el règim de protecció de la línia de costa augmentant de 100 a 200 m la zona 
de protecció, de 6 a 20 m la servitud i una àrea d’influència de 500m al Domini Públic 
Marítim Terrestre. 

Mesures ambientals 

- Dotar els espais forestals d’un pla de prevenció d’incendis. 

- Inclusió a l’EIN de l’Albera de les àrees delimitades com a Punta del Claper, Riera de 
Molinars i Riera de Garbet. 

- Programa de restauració de l’antic abocador municipal i recuperació de l’entorn. 

- Inclusió a la Xarxa Natura 2000 pel fet que conté hàbitats o espècies considerades 
prioritàries segons la Directiva d’hàbitats que estan insuficientment representades a 
Catalunya. 
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Darnius: “La Garrotxa d’Empordà (sector septentrional)”, “la Garrotxa d’Empordà 
(sector meriodinal)”, “Plans al�luvials del riu Llobregat, el torrent d’en Bosquerós i la riera de 
la Guilla” i “Plans al�luvials de la Muga”. 

Mesures urbanístiques 

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal caldria que fos necessària la 
llicència municipal, prèvia presentació de Pla de Gestió i Millora Forestal, sense perjudici de 
les competències dels organismes corresponents i que es compleixin les condicions exigides 
per a la prevenció d’incendis. 

- L’obertura de pistes estarà condicionada a llicència municipal i, al marge de les 
prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai no podrà ser superior als 3 m i 
el seu ús el propi de l’activitat forestal o agrícola. S’hauria de prioritzar la utilització de les 
actuals vies de comunicació i corredors existents procurant mantenir la unitat de les 
explotacions i mirant d’evitar la fragmentació dels camps i les zones arbrades. 

- Es considera incompatible l’ús industrial. Per això es recomana que els planejaments no 
admetin aquest tipus d’ús i que les petites industries existents puguin realitzar ampliacions 
fins a un màxim del 50% de la seva superfície construïda sempre i quan incorporin mesures 
d’integració paisatgística. 

- Caldria establir una regulació més específica de les tanques de manera que es garantís la 
permeabilitat per a la fauna. En aquest mateix sentit es recomana que en sòl agrícola no 
s’admetin tanques cinegètiques i es limiti a filats longitudinals, tanques de fusta, vegetals o 
bé amb murs de pedra seca i congruents amb el caràcter rural de l’espai. No haurien de ser 
admesos tancats opacs de fàbrica ni els que tinguin les característiques pròpies de les 
tanques urbanes. En sòl forestal no s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

- Caldria evitar la construcció d’instal�lacions, fins i tot les d’interès públic, susceptibles 
d’alterar el paisatge. En aquest sentit, aquestes haurien d’estar subjectes a la redacció d’un 
Pla Especial que en determini els impactes i la seva correcció. En cap cas aquestes s’haurien 
d’implantar en els sòls qualificats com a forestals. 

- Caldria promoure i autoritzar usos turístics com l’ecoturisme i el turisme rural, sempre i 
quan s’ubiquin en edificacions existents. 

- Les activitats extractives haurien d’estar excloses en tot l’àmbit de l’espai deixant les 
actuals fora d’ordenació. 

- S’hauria d’establir una regulació més acurada de les zones hídriques. Així doncs, caldria 
determinar la zona de domini públic hidràulic i no permetre-hi les plantacions lineals de 
pollancres i plàtans. En cas de no delimitar-se aquesta zona caldria establir una franja de 
protecció mínima de 20 m a partir dels marges que delimiten el curs on no s’hauria 
d’admetre cap construcció ni les plantacions d’arbres planifolis. 

- La col�locació de cartells o altres elements publicitaris que distorsionin la visió del paisatge 
natural i els perfils del municipi no hauria de ser admesa, llevat de la normalitzada en la 
senyalització viària. 

- La massa forestal esdevé un recurs valuós que va més enllà del règim de propietat 
present. El bosc és i ha de ser un patrimoni públic destinat a ser gestionat de forma 
concertada entre les administracions competents (l’ajuntament en aquest cas) i els 
propietaris. Per això les finques amb masses forestals s’haurien de inscriure al Registre de la 
Propietat amb una càrrega registral que obligui a permetre l’accés públic al bosc per mitjans 
no motoritzats. 

- La parcel�la mínima per a construir un habitatge unifamiliar en el municipi s’hauria 
d’adequar a la unitat mínima de conreu que és de 45.000 m2 o a la unitat mínima en sòl 
forestal que és de 250.000 m2. 
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- Seguint el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de 
l’Agència Catalana de l’Aigua es recomana el que els usos a la Muga i el Llobregat tinguin en 
compte el períodes d’avingudes. 

- S’hauria de definir un radi de protecció de les surgències hídriques de 50 m per garantir el 
manteniment de cabal de sortida. 

- Actualment els usos recreatius en embassaments es regulen mitjançant la resolució de la 
Junta d’Aigües de 19 de gener de 1995 (DOGC núm. 2012 de 15 de febrer). Caldria que per 
l’embassament de Boadella tots els municipis redactessin un pla de gestió específic que 
desenvolupi d’una manera més precisa les activitats i els usos compatibles amb les finalitats 
d’explotació prioritàries de l’embassament. La creació d’un  Consorci podria facilitar aquesta 
tasca, així com la vigilància i desenvolupament d’unes activitats sostenibles amb el pantà. 

- Els càmpings, zones d’acampada i les instal�lacions annexes no s’haurien d’establir en 
zones arbrades i de bosc de ribera. Preferentment s’haurien d’establir sobre sòls d’escàs 
valor agrícola. Caldria controlar l’acampada il�legal a la zona del pantà de Boadella per mitjà 
d’amonestacions o sancions. 

- Caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per afavorir la restauració 
de la vegetació de ribera pròpia de casa nostra com les vernedes, així com eliminar les 
espècies d’arbres de plantació que no apareixen de manera natural. 

- En relació a la franja lineal de terreny situada entre la carretera N-II i el traçat de 
l’autopista A-7 s’haurien de limitar les activitats relacionades i derivades del transport i 
alhora evitar l’aparició de noves instal�lacions destinades aquest sentit. 

- En sòl agrícola no s’hauria de permetre la implantació de vivers, hivernacles, noves 
explotacions agropecuàries i nous habitatges. Únicament, s’hauria de permetre l’ampliació 
dels habitatges i construccions existents en un 20% de la seva superfície. 

Mesures ambientals 

- Cal esmentar que la inclusió de la Garrotxa d’Empordà (sector septentrional) al PEIN del 
massís de les Salines i declarar tota aquesta zona Parc Natural seria una opció per 
dinamitzar el teixit socioeconòmic del municipi i garantir així la pervivència dels valors 
ecològics de l’espai. 

- Es proposa promoure plans de gestió i millora forestal per tal de reduir el risc d’incendi i 
millorar l’estructura de les masses forestals. En aquest sentit doncs, la gestió hauria 
d’afavorir les alzines i les suredes enfront dels pins; regular l’accés al medi forestal en les 
èpoques on el risc d’incendi és major; desenvolupar un Pla de Prevenció d’incendis forestals 
i dotar l’espai d’una infraestructura bàsica per la prevenció. 

- En els cursos d’aigua s’hauria de potenciar la vegetació de ribera per augmentar el paper 
de refugi de fauna salvatge que presenta la zona de la capçalera de la Muga. Així doncs, 
S’hauria de recuperar el bosc de ribera, que ha estat substituït en molts trams per canyars 
(Arundo donax) o per arbres al�lòctons com la robínia (Robinia pseudoacacia). 

- S’haurien d’establir mesures per protegir les suredes més ben estructurades, amb la 
declaració de bosc protegit, segons la Llei forestal. 

- Caldria promoure la catalogació de Reserva Natural de les diferents rieres que davallen del 
massís de les Salines i aboquen al pantà de Boadella, i en especial el riu Rimal, degut als 
excepcionals valors que presenten. 

- S’hauria d’aturar l’aparició de noves activitats extractives i adoptar mesures de restauració 
adequades de les activitats extractives actualment existents i abandonades; i alhora evitar 
el desmantellament dels murs de pedra seca. 

- Es recomana impulsar un consorci de promoció de la Garrotxa d’Empordà que treballi pel 
reconeixement de l’espai i les seves possibilitats en turisme sostenible. 

- Caldria establir mesures a la Muga per tal de poder restaurar des del punt de vista natural 
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els espais afectats per la construcció de motes i nuclis urbans. A nivell concret es proposa: 
impulsar plans per recuperar el bosc de ribera, que sovint ha desaparegut o ha estat 
substituït per canyes (Arundo donax), robínies (Robinia pseudoacacia) o negundos (Acer 
negundo); controlar i evitar l’aparició de noves activitats extractives; delimitar i respectar el 
domini públic hidràulic, tot prohibint-hi, tal com indica la Llei d’Aigües, les construccions, les 
plantacions i els camps de conreu; disposar d’un pla de gestió que determini els usos 
admesos i prohibits, fent especial esment a la prohibició d’introducció de fauna exòtica i de 
l’acampada il�legal i finalment, s’hauria d’aplicar el codi de bones pràctiques agrícoles, per 
evitar la contaminació difusa de l’aigua per pesticides, herbicides, nitrats... 

- Caldria millorar l’estat ecològic del riu Llobregat i així garantir la seva funcionalitat com a 
connector. En aquest sentit, s’ha de fer respectar el domini públic hidràulic, aplicar mesures 
per recuperar la vegetació ripària, prohibir l’autorització de noves plantes d’extracció i 
classificació d’àrids, eradicar els diferents abocaments i establir controls sobre les diferents 
espècies al�lòctones. 
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L’Escala: ‘‘Parc Agrari de l’Alt Empordà’’, ‘‘Cinclaus-Riu Vell’’, ‘‘Tram litoral de Sant Martí 
d'Empúries’’, ‘‘Muntanya de les Corts i Vilanera-Rec del Molí’’, ‘‘Connector PNAE-Muntanya 
d'en Vilanera-Antic estany de Bellcaire’’, ‘‘Punta del Bol Roig-Illa Mateua-Trencabraços’’, 
‘‘Connector Bol Roig-Massís del Montgrí’’ i ‘‘Estany de Poma’’. 

Mesures urbanístiques 

- Promoure un Pla Especial de Protecció del Riu Vell , que garanteixi el manteniment de l’ús 
agrícola, reguli la pressió ramadera, preservi la flora especial, les zones humides i closes en 
aquest espai, així com un Pla Especial de Protecció de preservació del sistema dunar 
d’Empúries. També cal un Pla Especial de Protecció de la Muntanya de les Corts i Vilanera i 
del Rec del Molí, que tingui en consideració la protecció dels seus valors, la restauració de 
l’antic abocador. Finalment el sector de Bol Roig –Salpatx necessitaria també d’un Pla 
Especial de protecció, que limités els usos, que impedís les construccions de caràcter 
permenent i preservés les comunitats vegetals d’alt interès i garantís la titularitat pública 
d’aquest sector, que permet la gestió de l’espai a través de línies d’ajut de la comunitat 
europea. 

- Classificació de les àrees delimitades al catàleg com a sòl no urbanitzable d’especial 
protecció donant-li un règim d’usos que garanteixi la protecció davant la transformació 
urbanística.  

- Garantir com a espai lliure amb accés i utilitat pública l’Estany de Poma. 

- Caldria limitar els usos en aquest sòl no urbanitzable, mitjançant el procediment de 
declaracions d’utilitat pública i interès social, per evitar malmetre els valors presents a la 
zona, fixant amb detall els usos prohibits i incompatibles. 

- Haurien de modificar-se les previsions contingudes al PGOU de l’Escala pel que fa a la 
possibilitat d’instal.lar habitatges unifamiliars aïllats en superfícies de 3000m3, exigint la 
conservació de la Unitat Mínima de Conreu. 

- Inclusió de les Dunes de St Martí d’Empúries, del Riu Vell i del Salpatx-Bol Roig i Estany de 
Poma al Catàleg de Patrimoni Natural de l’Escala. 

- Modificació del  PGOU amb la desqualificació dels Sòls Urbanitzables Programats i No 
Programats inclosos a la Muntanya de les Corts i Vilanera (SUNP I hoteler, SUNP II 
industrial, SUNP III residencial, SUNP VI esportiu-residencial -R3- , SUNP V i SUP VII ) que 
són incompatibles amb la preservació dels espais catalogats. 

- Els usos permesos per la Clau 21 Zona rústega ordinària del PGOU, permet usos que no 
són conformes amb els espais delimitats pel catàleg, es proposa modificar-los en la Clau 20 
“Zona Rústegade protecció d’elements” que fixa un règim estricte d’usos. 

Mesures ambientals 
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- Valorar la possible inclusió de la zona de Riu Vell al PEIN com a ampliació de l’EIN del 
Aiguamolls de l’Empordà i de Bol Roig-El Salpatx al Massís del Montgrí. 

- Avaluar la conveniència de redactar i aprovar, per part de l’administració de costes, les 
normes de protecció de tot el tram de costa corresponent al Golf de Roses, establint 
extenses franges de protecció primera línia del litoral i recuperant aquelles franges de 
terreny que en l’actualitat estan indegudament ocupades per privats. 

- Ordenar els accesos a la platja i zona aparcaments d’acord al que estableix l’ article 33.5 
de la Llei de Costes. 

- Cal acotar al pla municipal d’usos de les platges les àrees d’activitat vinculades a la 
pràctica de vela, usos nàutics i organització de campionats esportius en espais de dunes, així 
com pendre mesures per que no s’ocupin les platges amb instal.lacions desmuntables 

- Impulsar un projecte de recuperació del Riuet, que garanteixi la qualitat de l’aigua i la 
recuperació de la fauna 

- Elaborar un projecte de que estudï l’evolució de la duna dinàmica a Empúries i l’adopció de 
mesures de protecció de la mateixa.  

- Inclusió dels espais Riu Vell i el Salpatx-Bol Roig a la Xarxa Natura 2000 pel fet que 
contenen hàbitats o espècies considerades prioritàries segons la Directiva d’hàbitats que 
estan insuficientment representades a Catalunya 

- Adquisió o arrendament per part d’administracions o fundacions de sòl en les zones 
incloses al catàleg 

- Incloure l’Estany de Poma a l’inventari de zones humides de Catalunya i plantejar-se la 
recuperació i renaturalització d’aquest espai. 

- Assegurar la preservació de pinedes a la zona de connexió entre el Bol Roig i el massis del 
Montgrí 

- Creació i impuls de la figura dels parcs Agrícoles, que garanteixi el manteniment de l’estadi 
rural i dels usos i activitats agro-forestals dels referits espais, tot impedint la transformació 
progressiva d’aquests sòls i interdictant la implantació d’usos aliens als estrictament 
agrícoles. Parcs agraris gestionats prèvia la constitució d’un Consorci d’Administracions i tot 
dotant-se de mitjans de finançament. 
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Espolla: “Aspres occidentals de les Alberes”. 

Mesures urbanístiques 

- Tots els cursos fluvials haurien de tenir una protecció mínima de 25 m. a partir del marge, 
essent ampliable en els trams on la vegetació de ribera o els sistemes naturals lligats a 
l’ambient fluvial ocupin àrees més extenses. Hi caldria també garantir la impossibilitat de 
realitzar obres de canalització, plantacions artificials de planifolis (pollancres, plàtans, 
àlbers, etc.), instal�lacions de tanques, la construcció d’edificacions, els moviments de terra, 
les extraccions d’àrids i l’alteració de la vegetació. Les fonts i punts de possibles captacions 
d’interès públic han de tenir una protecció radial de 50 m. 

- Caldria establir una major regulació de les tanques de manera que es garantís la 
permeabilitat per a la fauna. En aquest mateix sentit es recomana que en sòl agrícola no 
s’admetin tanques cinegètiques ni reixades i es limiti únicament a filats longitudinals, 
tanques de fusta o vegetals i parets de pedra seca sense amorterar. En sòl forestal no 
s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

- No s’hauria de permetre la implantació de noves explotacions ramaderes. Únicament 
caldria permetre l’ampliació en un 50% de la superfície construïda en les actualment 
existents sempre i quan no es sobrepassin les 200 UR. 

- Per les construccions d’utilitat pública i interès social i les construccions i instal�lacions 
d’obres públiques, a banda del que estableix l’article 48 de la Llei 2/2002 d’urbanisme de 
Catalunya, caldria redactar un Pla especial que contempli entre altres aspectes: l’impacte 
paisatgístic i ambiental i s’estableixin un materials, uns acabats i uns colors que garanteixin 
una adequada integració a les condicions naturals de l’entorn. La modalitat de naus, 
magatzems i instal�lacions de tipus industrials no s’hauria de permetre, ja que aquets usos 
haurien d’estar explícitament prohibits. 

- Caldria prohibir la col�locació de cartells de propaganda i anuncis publicitaris a tot l’espai. 

- No s’haurien de permetre els cementiris de vehicles i els dipòsits de ferralla i runa i caldria 
aplicar per la totalitat de l’espai, una normativa específica de protecció que garantís 
l’absència d’activitats que comportessin greus alteracions, com per exemple les activitats 
extractives o la implantació de parcs eòlics sense haver aprovat el Pla especial específic de 
la implantació d’energia eòlica a Catalunya. 

- Caldria que mitjançant el planejament urbanístic municipal s’assumissin els diferents 
aspectes de gestió i protecció que es detallen a les fitxes de l’Inventari de Zones Humides. 

- La rehabilitació d’habitatges presents en aquest espai hauria de està subjecte, tal i com 
s’estableix en la Llei 2/2002 d’Urbanisme de Catalunya, a la redacció d’un catàleg de masies 
i cases rurals que per raons arquitectòniques, històriques o artístiques són susceptibles de 
reconstrucció. Els usos que caldria permetre per la rehabilitació d’edificacions són els 
d’habitatges, residencial, turisme rural i/o hostaleria rural, restauració i activitats d’educació 
en el lleure. Altrament, les ampliacions no suposaran mai un augment superior del 20% de 
la superfície construïda. 

- L’obertura de pistes estarà condicionada a llicència municipal i, al marge de les 
prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai no podrà ser superior als 3 
metres, ni generar desforestació, modificació de les escorrenties i creació d’erosions del sòl, 
a banda de que el seu ús sigui el propi de l’activitat forestal. 

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal serà necessària llicència municipal, 
prèvia presentació del corresponent Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal. Així mateix, 
caldrà que aquestes àrees compleixin les condicions exigides per a la prevenció d’incendis. 

- En sòl forestal hauria de quedar prohibit qualsevol transformació del sòl que lesioni el 
valor específic de la vegetació arbòria i la plantació intensiva d’espècies que puguin alterar 
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l’equilibri ecològic i l’entitat de les vegetacions autòctones. 

- Degut a l’important presència d’elements del patrimoni històrico-artístic present en tot 
l’espai, caldria la realització d’un catàleg i també, un Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
que inclogui, tant el de caràcter arquitectònic com el natural, i en concret el de les diferents 
zones humides. 

Mesures ambientals 

- Caldria aplicar mesures de gestió forestal per tal de reduir el risc d’incendi de la zona i 
evitar la pèrdua o l’abandó dels conreus d’oliveres, vinyes i cereals. En aquest sentit es 
recomana la promoció de plans tècnics de gestió i millora forestal per millorar l’estructura 
de determinades suredes, la redacció d’un pla de prevenció d’incendis forestals i aplicar 
mesures per tal d’evitar la pèrdua de les zones agrícoles. 

- La inclusió d’aquesta zona a l’espai del PEIN del massís de l’Albera és considera que seria 
la mesura o el requeriment de protecció més adequat per preservar-ne els seus elevats 
valors naturals. De fet la proposta de Parc Natural de l’Albera hauria d’anar en aquest 
sentit, és a dir, incloure el massís com a tal, juntament amb els estanys del Canadal o de la 
Jonquera i aquest espai i, desenvolupar-hi un Pla Especial de Protecció i una figura 
d’especial protecció degut a la importància botànica i faunística de tot aquest sector. 

- Davant l’elevada fragilitat d’aquest espai, es recomana establir mesures per tal d’evitar 
l’excessiva freqüentació antròpica i reduir els atropellaments de la fauna a la carretera local 
Gi-602. Caldria també regular l’activitat cinegètica i evitar la pastura en aquells indrets més 
fràgils, com també les alteracions dels règims d’inundació i les dessecacions de els masses 
d’aigua. Finalment, s’haurien d’evitar els abocaments de deixalles, l’obertura de noves 
activitats extractives i garantir una correcta restauració de les existents actualment. 
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El Far d’Empordà: ‘‘Parc Agrari de l’Alt Empordà’’, “Prat de l’Oliva i de les 
Fonolledes” i “Plans al�luvials del riu Manol”. 

Mesures urbanístiques 

- Seguint el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de 
l’Agència Catalana de l’Aigua es recomana el que els usos en aquesta zona haurien de tenir 
en compte els períodes d’avingudes que aquest estableix, com també la regulació que 
proposa. 

- Caldria evitar la construcció de noves explotacions agrícoles i edificacions residencials. 
Només s’hauria de permetre l’ampliació en un 20% de les actualment existents i la 
construcció d’edificacions complementàries (magatzems, coberts i construccions auxiliars 
agrícoles). 

- No s’haurien de permetre les construccions i instal�lacions vinculades a l’execució, 
manteniment i servei de les obres públiques, com tampoc les edificacions i instal�lacions 
d’utilitat pública i interès social. 

- No s’hauria de permetre l’ús d’activitats extractives. 

- La construcció de tanques en espais oberts hauria de limitar-se a aquells casos en què 
siguin imprescindibles en funció de l’ús i les circumstàncies del lloc. Les tanques haurien de 
ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència i el pas de la petita fauna 
terrestre pròpia del lloc. No s’haurien d’admetre tanques d’obra, llevat de murs de pedra 
seca. 

Mesures ambientals  

- La inclusió d’aquesta zona dins del catàleg de protecció del patrimoni que preveu la 
mateixa normativa, esdevindria una actuació clau per augmentar al màxim les condicions de 
protecció com també els condicions d’ús que han de garantir la pervivència dels dos prats 
de dall i de la freixeneda. 

- Les zones forestals recobertes o dominades per freixes haurien d’adoptar d’una protecció 
total de manera que caldria evitar la seva tala i garantir-ne la seva conservació. 

- Caldria establir mesures de regeneració de la vegetació de ribera en els trams de riu més 
degradats i respectar el domini públic hidràulic, evitant l’ocupació de la llera per plantacions 
de pollancres, plàtans, acàcies, canyes, conreus i, especialment, zones industrials o 
urbanes.  

- Es recomana aplicar mesures per evitar la implantació de noves activitats extractives, i per 
la restauració de les presents 
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Figueres: “Plans al�luvials del riu Manol” i ‘‘Parc Agrari de l’Alt Empordà’’ 

Mesures urbanístiques 

- Seguint el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de 
l’Agència Catalana de l’Aigua es recomana el que els usos en aquesta zona haurien de tenir 
en compte els períodes d’avingudes que aquest estableix, com també la regulació que 
proposa. 

- En tot l’espai no s’haurien de permetre noves activitats extractives. Alhora, s’haurien 
d’establir límits per les activitats actuals properes a la llera del riu i iniciar el procés de 
restauració de les que es trobin aturades d’acord amb la Llei 12/1981 per a la restauració 
dels espais afectats per activitats extractives. 

- La construcció de tanques en espais oberts hauria de limitar-se a aquells casos en què 
siguin imprescindibles en funció de l’ús i les circumstàncies del lloc. Les tanques haurien de 
ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència i el pas de la petita fauna 
terrestre pròpia del lloc. No s’haurien d’admetre tanques d’obra, llevat de murs de pedra 
seca. 

- Els càmpings, zones d’acampada i les instal�lacions annexes no s’haurien d’establir en 
zones arbrades i de bosc de ribera. 

- L’emplaçament i el tipus de construcció d’utilitat pública i interès social hauria d’estar 
condicionat a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un estudi 
d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials de la seva implantació. 

- En sòl agrícola no s’hauria de permetre la implantació de vivers, hivernacles, noves 
explotacions agropecuàries de caire intensiu i nous habitatges. Únicament, s’hauria de 
permetre l’ampliació dels habitatges i construccions existents en un 20% de la seva 
superfície. 

- S’hauria de prioritzar la utilització de les actuals vies de comunicació i corredors existents 
procurant mantenir la unitat de les explotacions i mirant d’evitar la fragmentació dels camps 
i les zones arbrades.  

- En el sector de la Figuerola no s’hi hauria preveure una reserva de sòl destinada a 
equipaments públics. Aquest espai és principalment agrícola i cal mantenir-lo, per tal 
d’assegurar la seva condició actual. En cas de que fos imprescindible l’execució s’hauria de 
fer seguint una sèrie de criteris paisatgístics i ambientals. 

Mesures ambientals  

- Caldria establir mesures de regeneració de la vegetació de ribera en els trams de riu més 
degradats i respectar el domini públic hidràulic, evitant l’ocupació de la llera per plantacions 
de pollancres, plàtans, acàcies, canyes, conreus i, especialment, zones industrials o 
urbanes.  

- Es recomana aplicar mesures per evitar la implantació de noves activitats extractives, i per 
la restauració de les presents. 
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Garrigàs: “Serra de Valldevià i Ventalló i muntanya de Sant Grau”, ‘‘Parc Agrari de l’Alt 
Empordà’’ i “Plans al�luvials del riu Fluvià”. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria seguir el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell 
d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua on es recomanen diferents usos en funció 
dels períodes d’avingudes. 

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal i, al marge de les prescripcions de 
l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai hauria de ser superior als 3 metres i el seu ús 
tan sols destinat al propi de l’activitat forestal. 

- No s’hauria de permetre l’establiment d’abocadors prèvia redacció d’un Pla Especial, ni 
tampoc cementiris de cotxes, dipòsits de ferralla i de runes, abocaments controlats i 
incontrolats, com també l’ús d’acampada, de càmping i caravàning. 

- Caldria no permetre usos industrials que no vagin vinculats a l’activitat agrícola o forestal i 
que impliquin un procés productiu. 

- Caldria regular de manera especial els usos hotelers, sanitariassistencial, recreatiu i 
esportiu, i de manera general, no permetre’ls en sòl forestal. 

- No s’hauria de permetre la instal�lació de tanques, excepte aquelles que són necessàries 
per l’activitat agropecuària i aquelles que delimitin instal�lacions vinculades amb l’activitat 
forestal, les quals no caldria que es separin més de 5 m. de la instal�lació pertinent. En 
aquests casos aquestes haurien de garantir la permeabilitat de la fauna. 

- Caldria limitar la implantació de noves explotacions agropecuàries, de manera que 
únicament es permetin ampliacions fins a un 20%, sempre i quan aquestes estiguin per sota 
de les 200 Unitats Ramaderes. 

- La implantació d’habitatges hauria d’estar únicament supeditada a l’activitat agrícola, 
ramadera i forestal. A més, tant en la implantació d’aquests com de noves activitats 
agrícoles, forestals i agropecuàries, caldria fixar la unitat mínima de conreu en 1,5 Ha. en 
regadiu, 4,5 Ha. en secà i 25 Ha. en sòl forestal i limitar-les en zones on el pendent sigui 
inferior al 20%. 

- Els magatzems haurien també d’estar permesos sempre i quan vagin relacionats amb les 
activitats agrícoles, ramaderes i forestals i compleixin les unitats mínimes especificades. 

- No s’haurien de permetre nous habitatges en indrets on ja hi ha algun habitatge per 
ampliació del programa familiar. Es poden permetre ampliacions fins a un 20% dels 
habitatges actualment existents i fixar la impossibilitat de vendre la construcció en un 
termini de 10 anys o la obligatorietat de ser primera residència. En les masies existents no 
s’hauria de permetre la seva divisió per tal de permetre-hi altres habitatges. 

- En sòl forestal caldria evitar qualsevol transformació que lesioni els valors específics de la 
vegetació arbòria existent i en especial s’hauria de prohibir l’obertura de noves activitats 
extractives, la implantació de granges i la plantació intensiva d’espècies. 

- A la zona del Fluvià s’hauria de prioritzar la utilització de les actuals vies de comunicació i 
corredors existents procurant mantenir la unitat de les explotacions i mirant d’evitar la 
fragmentació dels camps i les zones arbrades. 

- Caldria prohibir la implantació de noves activitats extractives en les lleres i zones properes 
al riu Fluvià, així com l’ampliació de les actuals. Les activitats ja finalitzades s’haurien de 
restaurar convenientment i en cap cas convertint aquestes àrees en espais turístics o lúdics. 

- Caldria evitar la implantació d’aquest de granges intensives. 
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Mesures ambientals  

- Caldria proporcionar incentius per tal d’evitar l’abandó de les pràctiques agrícoles 
tradicionals, mantenir els marges arbrats presents i establir una correcta integració de les 
explotacions ramaderes. 

- Caldria l’aplicació de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i Plans Simples de 
Gestió Forestal (PSGF) per tal de millorar la qualitat de les masses forestals i disminuir el 
risc d’incendi forestal. 

- Caldria aplicar mesures administratives i fiscals especials per garantir el manteniment dels 
usos agraris del sòl. La signatura de contractes territorials d’explotació previstos a la Llei 
d’orientació agrària, les fórmules de contractes de custòdia del territori, l’obertura de línies 
d’ajut i de suport a la pagesia i l’atorgament de bonificacions de caràcter fiscal pel sòl 
destinat a aquests usos serien eines a tenir en consideració. 

- Pel riu Fluvià caldria desenvolupar a tots els municipis per on circula el riu un Pla Especial 
de protecció del paisatge i del medi natural. Aquest pla hauria de recollir els  principals 
valors paisatgístics de les riberes fluvials, així com els espais associats necessaris per la 
conservació de tot l’indret. En aquest sentit el pla plurimunicipal hauria de definir les 
principals accions de restauració així com els usos i construccions permeses per tal de 
mantenir la integritat de l’espai. 

- Seria oportú, a la zona del riu Fluvià, establir un cens de les activitats extractives, per tal 
d’evitar l’aparició de noves activitats que puguin agreujar encara més la situació del riu, i 
vetllar perquè es facin les restauracions adients. 

- Caldria analitzar la conveniència de crear entre les diferents administracions i agents 
territorials implicats un Consorci per la protecció i conservació del Fluvià, com també la 
promoció dels seus valors naturals a través de centres d’interpretació o de fomentar la 
restauració del trams més degradats.  
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Garriguella: ‘‘Els Aspres de l'Orlina’’ i ‘‘Parc Agrari de l'Alt Empordà’’. 

Mesures urbanístiques 

- Modificació puntual de les Normes de Planejament desqualificant el sòl de 
desenvolupament urbà Sector 6, on es preveu un camp de golf i 250 habitatges 
incompatibles amb la preservació dels valors de l’espai els Aspres de l’Orlina. 

- Impusar una Pla Especial de protecció del paisatge i regulació del sòl no urbanitzable 
garantint l’aparició de construccions únicament vinculades a usos agroforestals i que reguli 
la integració d’aquestes a l’entorn. 

- Incloure a un Catàleg de Patrimoni Natural municipal les rieres i torrents presents a la 
zona amb especial valor faunístic i botànic. 

- Compliment de de la Unitat Mínima de Conreu de 4,5 Ha i de la Unitat Mínima Forestal de 
25 Ha. 

- Restringir en el planejament l’alteració de les condicions naturals dels llits de les rieres, 
prohibir la canalització i cobertura dels mateixos, així com l’afectació i ocupació de les zones 
de policia del Domini Públic Hidràulic. 

Mesures ambientals 

- Inclusió dels Aspres de l’Orlina al l’EIN de l’Albera. 

- Impulsar Plans de gestió i programes ambientals per la conservació dels valors naturals, la 
millora dels hàbitats i espècies d’interès comunitari i els mitjans de finançament. 

- Dotar-se d’un Pla de Prevenció d’Incendis a incloure en els plans d’actuació municipals i 
impulsar la gestió forestal sostenible. 

- Impulsar Contractes Territorials,  acords de custòdia i projectes de foment i ajut a les 
activitats agràries, forestals i ramaderes extensives. 

- Estudiar la viabilitat d’adquisió de sòl de majors valors per part de Fundacions ambientals 
amb la finalitat d’impulsar els projectes esmentats. 

- Creació i impuls de la figura dels parcs Agrícoles, que garanteixi el manteniment de l’estadi 
rural i dels usos i activitats agro-forestals dels referits espais, tot impedint la transformació 
progressiva d’aquests sòls i interdictant la implantació d’usos aliens als estrictament 
agrícoles. Parcs agraris gestionats prèvia la constitució d’un Consorci d’Administracions i tot 
dotant-se de mitjans de finançament. 
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La Jonquera: “Salt de Fitó (capçalera del riu Llobregat) i Sant Julià dels Torts”, 
“Aspres occidentals de les Alberes” i “Plans al�luvials del riu Llobregat, el torrent d’en 
Bosquerós i la riera de la Guilla”. 

Mesures urbanístiques 

- No s’hauria de permetre la implantació d’activitats extractives, els cementiris de vehicles i 
els dipòsits de ferralla i runa, ni tampoc la possibilitat d’instal�lar parcs eòlics.  

- Caldria evitar la construcció de noves explotacions ramaderes intensives o industrials i 
només, permetre l’ampliació de les actualment existents sempre i quan estiguin per sota de 
les 200 Unitats Ramaderes. 

- Cal establir la unitat mínima de conreus de regadiu en 1,25 Ha. 

- Caldria establir una major regulació de les tanques de manera que es garantís la 
permeabilitat per a la fauna. 

- Caldria que s’assumissin els diferents aspectes de gestió i protecció que es detallen a les 
fitxes de l’Inventari de Zones Humides. 

- L’obertura de pistes hauria d’estar condicionada a llicència municipal i l’amplada mai no 
podrà ser superior als 3 metres. 

- La rehabilitació d’habitatges hauria d’estar subjecte, tal i com s’estableix en la Llei 2/2002 
d’Urbanisme de Catalunya, a la redacció d’un catàleg de masies i cases rurals que per raons 
arquitectòniques, històriques o artístiques són susceptibles de reconstrucció. Els usos que 
caldria permetre per la rehabilitació d’edificacions són els d’habitatges, residencial, turisme 
rural i/o hostaleria rural, restauració i activitats d’educació en el lleure. Altrament, les 
ampliacions no suposaran mai un augment superior del 20% de la superfície construïda. 

- De manera general no s’haurien de permetre les construccions d’utilitat pública i interès 
social. En cas però que per raons de necessitat aquestes s’hi hagin d’ubicar caldria, 
obligatòriament, elaborar un Pla Especial que tingui en compte aspectes com l’impacte 
ambiental i paisatgístic. 

- Caldria desenvolupar un  Pla Especial de Protecció del Patrimoni que inclogui, tant el de 
caràcter arquitectònic com el natural, i en concret el de les diferents zones humides. 

- Seguint el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de 
l’Agència Catalana de l’Aigua es recomana que els usos en el Llobregat tinguin en compte el 
períodes d’avingudes. 

Mesures ambientals 

- La importància estratègica de la capçalera del riu Llobregat fa que es consideri adequat 
promoure un Pla especial de protecció de l’espai, el qual hauria de garantir la funcionalitat 
de la connectivitat ecològica.  

- Les suredes presents al municipi s’haurien de declarar bosc protegit segons la Llei forestal. 

- Els Aspres occidentals de les Alberes i la capçalera del riu Llobregat s’haurien d’incorporar 
als espais del PEIN. 

- Cal garantir el respecte del domini públic hidràulic del riu Llobregat i dels torrents 
associats aquest. Alhora s’han d’aplicar mesures per recuperar la vegetació ripària, prohibir 
l’autorització de noves plantes d’extracció i classificació d’àrids, eradicar els diferents 
abocaments i establir controls sobre les diferents espècies al�lòctones. 
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Lladó: “Plans al�luvials del riu Manol” i “Garrotxa d’Empordà (sector meridional)”. 

Mesures urbanístiques 

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal hauria de ser necessària llicència 
municipal, prèvia presentació del corresponent Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal, sense 
perjudici de les competències dels organismes corresponents. 

- L’obertura de noves pistes estarà condicionada a llicència municipal i al marge de les 
prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai no podrà ser superior als 3 m i 
el seu ús tant sols destinat al propi de l’activitat forestal. 

- Degut a la vulnerabilitat de l’espai es considera incompatible amb l’ús industrial. Per això 
es recomana que els planejaments no admetin els usos industrials dins d’aquest espai i que 
les petites industries existents puguin realitzar ampliacions fins a un màxim del 30% de la 
seva superfície construïda sempre i quan s’incorporin mesures d’integració paisatgística. 

- Caldria establir una regulació més específica de les tanques de manera que es garantís la 
permeabilitat per a la fauna. Així, en sòl agrícola no s’haurien d’admetre tanques 
cinegètiques ni reixades i aquestes haurien de limitar-se a filats longitudinals, tanques de 
fusta o vegetals o bé, amb murs de pedra seca. No haurien de ser admesos tancats opacs 
de fàbrica ni els que tinguin les característiques pròpies de les tanques urbanes, ni els filats 
de malla. En sòl forestal no s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

- Caldria evitar la implantació de instal�lacions d’interès públic susceptibles d’alterar el 
paisatge. En aquest sentit, aquestes haurien d’estar subjectes a la redacció d’un Pla Especial 
que en determini els impactes i la seva correcció. En cap cas aquestes no haurien de ser 
compatibles amb els sòls forestals. 

- Seguint el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de 
l’Agència Catalana de l’Aigua es recomana el que els usos en aquesta zona haurien de tenir 
en compte els períodes d’avingudes que aquest estableix, com també la regulació que 
proposa. 

- En tot l’espai no s’haurien de permetre noves activitats extractives. Alhora, s’haurien 
d’establir límits per les activitats actuals i iniciar el procés de restauració de les que es 
trobin aturades d’acord amb la Llei 12/1981 per a la restauració dels espais afectats per 
activitats extractives. 

- Els càmpings, zones d’acampada i les instal�lacions annexes no s’haurien d’establir en 
zones arbrades i de bosc de ribera. Preferentment s’haurien d’establir sobre sòls d’escàs 
valor agrícola. 

- En sòl forestal s’hauria de garantir el manteniment de les petites zones de conreu 
existents per tal de conservar el mosaic agroforestal. 

- En sòl agrícola no s’hauria de permetre la implantació de vivers, hivernacles, noves 
explotacions agropecuàries de caire intensiu i nous habitatges. Únicament, s’hauria de 
permetre l’ampliació dels habitatges i construccions existents en un 20% de la seva 
superfície. 

- S’hauria de prioritzar la utilització de les actuals vies de comunicació i corredors existents 
procurant mantenir la unitat de les explotacions i mirant d’evitar la fragmentació dels camps 
i les zones arbrades. En qualsevol cas, l’obertura de nous camins s’hauria de realitzar per 
mitjà d’un Pla especial, sense que en cap cas comportin terraplens de més de dos metres, 
desforestació o erosió del sòl. 

Mesures ambientals  

- Caldria establir mesures de regeneració de la vegetació de ribera en els trams de riu més 
degradats i respectar el domini públic hidràulic, evitant l’ocupació de la llera per plantacions 
de pollancres, plàtans, acàcies, canyes, conreus i, especialment, zones industrials o 
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urbanes.  

- Es recomana aplicar mesures per evitar la implantació de noves activitats extractives, i per 
la restauració de les presents. 

- Per l’espai de la Garrotxa d’Empordà les finques s’haurien de inscriure al Registre de la 
Propietat amb una càrrega registral que obligui a permetre l’accés públic al bosc per mitjans 
no motoritzats.  

- A Garrotxa d’Empordà cal promoure plans de gestió i millora forestal per tal de reduir el 
risc d’incendi, millorar l’estructura de les masses forestals i afavorir les alzines enfront dels 
pins i regular l’accés al medi forestal en les èpoques on el risc d’incendi és major. 

- A la Garrotxa d’Empordà caldria impulsar la creació d’un consorci que treballi per al 
reconeixement de l’espai i per el desenvolupament econòmic d’aquesta zona, i en concret 
per la promoció d’un turisme sostenible basat en els valors naturals i cultural de l’àrea. 
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Llançà: ‘‘Els Canons-Garbet-Cap Ras’’ i  ‘‘Riera de la Valleta’’. 

Mesures urbanístiques 

- Classificació com a SNU especialment protegit de tota la zona de Cap Ras i la Valleta 
garantint la protecció dels valors Desqualificació del Pla Parcial 11 a través d’una modificació 
puntual del PGOU. 

- Pla Especial de Protecció del medi natural i el paisatge, amb l’objectiu de preservar les 
zones dunars,  regular els camins i accessos,  fomentar els usos de tradicionals (cultius de 
vinya i olivera) i preservar les riberes. 

- Incloure les  àrees que es determinen  al  Catàleg de Patrimoni Natural de Llançà. 

- Prohibir instal.lar traçats aeris, línies elèctriques, telefòniques, de telecomunicacions donat 
el seu impacte visual en les àrees delimitades pel catàleg, així com parcs eòlics, carreteres, 
càmpings i edificacions aïllades. 

- Adaptació de la Unitat Mínima Forestal que fixa el PGOU a les 25 Ha que determina la Llei 
Forestal de Catalunya. 

- Ampliar la parcel.la mínima de 12.000 m2 establerta pel sòl rústec (Clau E) fins a les 4,5 
Ha que constitueix la Unitat Mínima de Conreu.  

- Regular estrictament la conservació del veïnat de la Valleta, fomentar la rehabilitació i 
solucionar el sanejament. 

Mesures ambientals 

- Protecció dels prats de posidònia a Cap Ras a través de mesures administratives. 

- Augmentar el règim de protecció de la línia de costa augmentant de 100 a 200 m la zona 
de protecció, de 6 a 20 m la servitud i una àrea d’influència de 500m al Domini Públic 
Marítim Terrestre. 

- Estudiar la viabilitat d’adquisició o gestió de Cap Ras i parcialment de la Valleta per part 
d’alguna administració o institució de caràcter ambiental. 

- Incloure zona de la Riera de la Valleta al PEIN, donada la presència de la tortuga 
mediterrània i amb la finalitat de mantenir l’equilibri dels ecosistemes i la preservació de la 
fauna. 

- Dotar els espais d’un Pla de Prevenció d’Incendis a incloure en els plans d’actuació 
municipals. 

- Avaluar la situació jurídica de la pedrera present a l’àrea de la Valleta i l’abast de 
l’autorització administrativa que disposa, per conèixer els futurs impactes i si és el cas 
plantejar la seva limitació o l’adquisició dels drets pendents d’explotació, així com la 
suficiència de la restauració. 

- Inclusió a la Xarxa Natura 2000 pel fet que conté hàbitats o espècies considerades 
prioritàries segons la Directiva d’hàbitats que estan insuficientment representades a 
Catalunya. 
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Llers: “Garrotxa d’Empordà (sector meridional)”, “Garriga d’Empordà”,  ‘‘Parc Agrari de 
l'Alt Empordà’’ i “Plans al�luvials de la Muga”.  

Mesures urbanístiques 

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal hauria de ser necessària llicència 
municipal, prèvia presentació del corresponent Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal, sense 
perjudici de les competències dels organismes corresponents. 

- L’obertura de noves pistes estarà condicionada a llicència municipal i al marge de les 
prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai no podrà ser superior als 3 m i 
el seu ús tant sols destinat al propi de l’activitat forestal. 

- Degut a la vulnerabilitat de l’espai es considera incompatible amb l’ús industrial. Per això 
es recomana que els planejaments no admetin els usos industrials dins d’aquest espai i que 
les petites industries existents puguin realitzar ampliacions fins a un màxim del 30% de la 
seva superfície construïda sempre i quan s’incorporin mesures d’integració paisatgística. 

- Caldria establir una regulació més específica de les tanques de manera que es garantís la 
permeabilitat per a la fauna. Així, en sòl agrícola no s’haurien d’admetre tanques 
cinegètiques ni reixades i aquestes haurien de limitar-se a filats longitudinals, tanques de 
fusta o vegetals o bé, amb murs de pedra seca. No haurien de ser admesos tancats opacs 
de fàbrica ni els que tinguin les característiques pròpies de les tanques urbanes, ni els filats 
de malla. En sòl forestal no s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

- Caldria evitar la implantació de instal�lacions d’interès públic susceptibles d’alterar el 
paisatge a la zona de la Garriga d’Empordà. A la resta d’espais aquestes haurien d’estar 
subjectes a la redacció d’un Pla Especial que en determini els impactes i la seva correcció. 
En cap cas aquestes no haurien de ser compatibles amb els sòls forestals. 

- Caldria evitar l’obertura de noves activitats extractives i solament permetre les actualment 
existents fins al termini de venciment de la llicència d’activitat. Caldria també evitar 
possibles ampliacions de les actualment existents i assegurar la restauració de les mateixes. 

- Únicament caldria permetre l’ampliació de les explotacions ramaderes existents sempre i 
quan estiguin per sota de les 200 Unitats Ramaderes.  

- Per tal de millorar i conservar la qualitat estètica de l’indret, caldria establir mesures per 
tal de pal�liar l’impacte paisatgístic que provoquen les construccions agropecuàries existents 
(com ara l’establiment de pantalles arbrades, determinar la naturalesa dels materials 
constructius, etc.). 

- En tot l’espai no s’haurien de permetre noves activitats extractives. Alhora, s’haurien 
d’establir límits per les activitats actuals i iniciar el procés de restauració de les que es 
trobin aturades d’acord amb la Llei 12/1981 per a la restauració dels espais afectats per 
activitats extractives. 

- Els càmpings, zones d’acampada i les instal.lacions annexes no s’haurien d’establir en 
zones arbrades i de bosc de ribera. Preferentment s’haurien d’establir sobre sòls d’escàs 
valor agrícola. Caldria controlar l’acampada il�legal a la zona del pantà de Boadella per mitjà 
d’amonestacions o sancions. 

- Cal prioritzar la utilització de les actuals vies de comunicació i corredors existents 
procurant mantenir la unitat de les explotacions i mirant d’evitar la fragmentació dels camps 
i les zones arbrades. En qualsevol cas, l’obertura de nous camins s’hauria de realitzar per 
mitjà d’un Pla especial evitant camins i pistes que malmetin l’espai en el que s’integrin. 

Mesures ambientals  

- Caldria establir mesures de regeneració de la vegetació de ribera en els trams de riu més 
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degradats i respectar el domini públic hidràulic, evitant l’ocupació de la llera per plantacions 
de pollancres, plàtans, acàcies, canyes, conreus i, especialment, zones industrials o 
urbanes.  

- Per l’espai de la Garrotxa d’Empordà les finques s’haurien de inscriure al Registre de la 
Propietat amb una càrrega registral que obligui a permetre l’accés públic al bosc per mitjans 
no motoritzats.  

- A Garrotxa d’Empordà cal promoure plans de gestió i millora forestal per tal de reduir el 
risc d’incendi, millorar l’estructura de les masses forestals i afavorir les alzines enfront dels 
pins i regular l’accés al medi forestal en les èpoques on el risc d’incendi és major. 

- A la Garrotxa d’Empordà caldria impulsar la creació d’un consorci que treballi per al 
reconeixement de l’espai i per el desenvolupament econòmic d’aquesta zona, i en concret 
per la promoció d’un turisme sostenible basat en els valors naturals i cultural de l’àrea. 

- Per les zones forestals caldria la redacció d’un pla de prevenció i d’extinció d’incendis, el 
qual hauria de contemplar l’aplicació de mesures per eliminar la biomassa i necromassa 
acumulades, com també evitar la pèrdua d’espais oberts desenvolupant mesures per tal de 
fomentar la ramaderia i les rompudes en determinades forestals. 

- Cal impulsar un projecte agroambiental per tal de fomentar la recuperació dels conreus 
tradicionals i en especial de l’olivera per evitar la pèrdua del paisatge en mosaic hauria de 
ser també un requeriment de protecció important. L’aplicació de mesures administratives i 
fiscals especials per garantir el manteniment dels usos agraris del sòl; la signatura de 
contractes territorials d’explotació previstos a la Llei d’orientació agrària; les fórmules de 
contractes de custòdia del territori; l’obertura de línies d’ajut i de suport a la pagesia; i 
l’atorgament de bonificacions de caràcter fiscal pel sòl destinat a aquests usos, haurien de 
ser eines a tenir en consideració. 

- Cal establir mesures per reduir la contaminació dels aqüífers per part de les activitats 
ramaderes i assegurar la qualitat de l’aigua de les rieres. Per tant caldria limitar la 
instal�lació d’una major cabana porcina i revisar els Plans de dejeccions ramaderes de les 
explotacions porcines presents a la zona i adoptar mesures per recuperar les àrees més 
afectades per nitrats i l’estat dels aqüífers. 

- Per l’espai de la Garriga d’Empordà es considera molt positiu que s’estableixi una figura de 
gestió i es redacti un pla de desenvolupament rural que vetlli per a la conservació dels 
valors naturals de l’espai i el seu ús respectuós, però es creu convenient també, que 
aquesta iniciativa vagi acompanyada d’un Pla Especial urbanístic de regulació d’usos per tal 
d’assegurar el manteniment i la qualitat paisatgística d’aquest indret. 

- Per l’espai de la Muga s’hauria de redactar un Pla Especial amb l’objectiu de protegir el 
mosaic agroforestal i el bosc de ribera, considerant els cultius i zones arbrades dels 
meandres riberencs. En qualsevol cas es podria valorar la creació d’una nova zonificació de 
sòl no urbanitzable que fes referència a la capacitat de connexió ecològica i paisatgística 
d’aquests espais, donant així un major valor i protecció. 
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Maçanet de Cabrenys: “la Garrotxa d’Empordà (sector septentrional)” i “Plans 
al�luvials de la Muga”. 

Mesures urbanístiques 

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal caldria que fos necessària la 
llicència municipal, prèvia presentació de Pla de Gestió i Millora Forestal, sense perjudici de 
les competències dels organismes corresponents i que es compleixin les condicions exigides 
per a la prevenció d’incendis. 

- L’obertura de pistes estarà condicionada a llicència municipal i, al marge de les 
prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai no podrà ser superior als 3 m i 
el seu ús el propi de l’activitat forestal o agrícola. S’hauria de prioritzar la utilització de les 
actuals vies de comunicació i corredors existents procurant mantenir la unitat de les 
explotacions i mirant d’evitar la fragmentació dels camps i les zones arbrades. 

- Degut a la vulnerabilitat de l’espai es considera incompatible l’ús industrial. Per això es 
recomana que els planejaments no admetin aquest tipus d’ús i que les petites industries 
existents puguin realitzar ampliacions fins a un màxim del 50% de la seva superfície 
construïda sempre i quan incorporin mesures d’integració paisatgística. 

- Caldria establir una regulació més específica de les tanques de manera que es garantís la 
permeabilitat per a la fauna. En aquest mateix sentit es recomana que en sòl agrícola no 
s’admetin tanques cinegètiques i es limiti a filats longitudinals, tanques de fusta, vegetals o 
bé amb murs de pedra seca i congruents amb el caràcter rural de l’espai. No haurien de ser 
admesos tancats opacs de fàbrica ni els que tinguin les característiques pròpies de les 
tanques urbanes. En sòl forestal no s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

- Caldria evitar la construcció d’instal�lacions, fins i tot les d’interès públic, susceptibles 
d’alterar el paisatge. En aquest sentit, aquestes haurien d’estar subjectes a la redacció d’un 
Pla Especial que en determini els impactes i la seva correcció. En cap cas aquestes s’haurien 
d’implantar en els sòls qualificats com a forestals. 

- Caldria promoure i autoritzar usos turístics com l’ecoturisme i el turisme rural, sempre i 
quan s’ubiquin en edificacions existents. 

- Les activitats extractives haurien d’estar excloses en tot l’àmbit de l’espai deixant les 
actuals fora d’ordenació.  

- S’hauria d’establir una regulació més acurada de les zones hídriques. Així doncs, caldria 
determinar la zona de domini públic hidràulic i no permetre-hi les plantacions lineals de 
pollancres i plàtans. En cas de no delimitar-se aquesta zona caldria establir una franja de 
protecció mínima de 20 m a partir dels marges que delimiten el curs on no s’hauria 
d’admetre cap construcció ni les plantacions d’arbres planifolis. S’hauria de definir un radi 
de protecció de les surgències hídriques de 50 m per garantir el manteniment de cabal de 
sortida. 

- La col�locació de cartells o altres elements publicitaris que distorsionin la visió del paisatge 
natural i els perfils del municipi no hauria de ser admesa, llevat de la normalitzada en la 
senyalització viària. 

- Seguint el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de 
l’Agència Catalana de l’Aigua es recomana el que els usos a la Muga en aquesta zona 
haurien de tenir en compte els períodes d’avingudes. 

- Els càmpings, zones d’acampada i les instal�lacions annexes no s’haurien d’establir en 
zones arbrades i de bosc de ribera. Preferentment s’haurien d’establir sobre sòls d’escàs 
valor agrícola. 

- De manera general en tot l’espai no s’haurien de permetre noves activitats extractives, i 
caldria controlar més les activitats actuals. Alhora, s’hauria d’iniciar el procés de restauració 
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de les que es trobin aturades d’acord amb la Llei 12/1981 per a la restauració dels espais 
afectats per activitats extractives. 

Mesures ambientals 

- Es proposa promoure plans de gestió i millora forestal per tal de reduir el risc d’incendi i 
millorar l’estructura de les masses forestals. En aquest sentit doncs, la gestió hauria 
d’afavorir les alzines i les suredes enfront dels pins; regular l’accés al medi forestal en les 
èpoques on el risc d’incendi és major; desenvolupar un Pla de Prevenció d’incendis forestals 
i dotar l’espai d’una infraestructura bàsica per la prevenció. 

- Caldria en els cursos d’aigua potenciar la vegetació de ribera. 

- Caldria establir mesures per protegir les suredes més ben estructurades, amb la declaració 
de bosc protegit, segons la Llei forestal. 

- S’hauria de promoure la catalogació de Reserva Natural les diferents rieres que davallen 
del massís de les Salines i aboquen al pantà de Boadella.  

- Caldria aturar l’aparició de noves activitats extractives i adoptar mesures de restauració 
adequades de les activitats extractives actualment existents i abandonades; i evitar el 
desmantellament dels murs de pedra seca que configuren part d’aquest espai i que 
tradicionalment han caracteritzat els vessants.   

- Cal esmentar que la inclusió d’aquest espai al PEIN del massís de les Salines i declarar tota 
aquesta zona Parc Natural seria una opció per dinamitzar el teixit socioeconòmic dels 
municipi de la zona i garantir la pervivència dels valors ecològics de l’espai.  

- Es recomana impulsar un consorci de promoció de la Garrotxa d’Empordà que treballi per 
al reconeixement de l’espai i les seves possibilitats en turisme sostenible. 

- Caldria establir mesures a la Muga per tal de poder restaurar des del punt de vista natural 
els espais afectats per la construcció de motes i nuclis urbans. A nivell concret es proposa: 
impulsar plans per recuperar el bosc de ribera, que sovint ha desaparegut o ha estat 
substituït per canyes (Arundo donax), robínies (Robinia pseudoacacia) o negundos (Acer 
negundo); controlar i evitar l’aparició de noves activitats extractives; delimitar i respectar el 
domini públic hidràulic, tot prohibint-hi, tal com indica la Llei d’Aigües, les construccions, les 
plantacions i els camps de conreu; disposar d’un pla de gestió que determini els usos 
admesos i prohibits, fent especial esment a la prohibició d’introducció de fauna exòtica i de 
l’acampada il�legal, sobretot al pantà de Boadella; minimitzar l’efecte barrera que la presa 
suposa per a moltes espècies de fauna;i finalment, s’hauria d’aplicar el codi de bones 
pràctiques agrícoles, per evitar la contaminació difusa de l’aigua per pesticides, herbicides, 
nitrats, etc. 
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Masarac: “Plans al�luvials del riu Llobregat, el torrent d’en Bosquerós i la riera de la 
Guilla”, “Parc agrari de l’Alt Empordà” i “Aspres occidentals de les Alberes”. 

Mesures urbanístiques 

- A Masarac caldria desenvolupar de manera urgent la redacció d’un POUM que garanteixi la 
protecció dels diferents espais. 

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal caldria que fos necessària la 
llicència municipal, prèvia presentació de Pla de Gestió i Millora Forestal 

- En sòl forestal hauria de quedar prohibit qualsevol transformació del sòl que lesioni el 
valor específic de la vegetació arbòria i la plantació intensiva d’espècies que puguin alterar 
l’equilibri ecològic i l’entitat de les vegetacions autòctones. 

- L’obertura de pistes estarà condicionada a llicència municipal i, al marge de les 
prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai no podrà ser superior als 3 m i 
el seu ús el propi de l’activitat forestal o agrícola. 

- Caldria establir una regulació més específica de les tanques de manera que es garantís la 
permeabilitat per a la fauna. En aquest mateix sentit es recomana que en sòl agrícola no 
s’admetin tanques cinegètiques i es limiti a filats longitudinals, tanques de fusta, vegetals o 
bé amb murs de pedra seca i congruents amb el caràcter rural de l’espai.  

- Caldria evitar la construcció d’instal�lacions, fins i tot les d’interès públic, susceptibles 
d’alterar el paisatge. En aquest sentit, aquestes haurien d’estar subjectes a la redacció d’un 
Pla Especial que en determini els impactes i la seva correcció. En cap cas aquestes s’haurien 
d’implantar en els sòls qualificats com a forestals. 

- Les activitats extractives haurien d’estar excloses en tot l’àmbit de l’espai deixant les 
actuals fora d’ordenació. 

- Tots els cursos fluvials haurien de tenir una protecció mínima de 25 m. a partir del marge, 
essent ampliable en els trams on la vegetació de ribera o els sistemes naturals lligats a 
l’ambient fluvial ocupin àrees més extenses. Hi caldria també garantir la impossibilitat de 
realitzar obres de canalització, plantacions artificials de planifolis (pollancres, plàtans, 
àlbers, etc.), instal�lacions de tanques, la construcció d’edificacions, els moviments de terra, 
les extraccions d’àrids i l’alteració de la vegetació. 

- La col�locació de cartells o altres elements publicitaris que distorsionin la visió del paisatge 
natural i els perfils del municipi no hauria de ser admesa, llevat de la normalitzada en la 
senyalització viària. 

- No s’hauria de permetre la implantació de noves explotacions ramaderes. Únicament 
caldria permetre l’ampliació en un 50% de la superfície construïda en les actualment 
existents sempre i quan no es sobrepassin les 200 UR. 

- No s’haurien de permetre els cementiris de vehicles i els dipòsits de ferralla i runa i caldria 
aplicar una normativa específica de protecció que garantís l’absència d’activitats que 
comportessin greus alteracions. 

- La rehabilitació d’habitatges hauria d’estar subjecte a la redacció d’un catàleg de masies i 
cases rurals que per raons arquitectòniques, històriques o artístiques són susceptibles de 
reconstrucció. Altrament, les ampliacions no suposaran mai un augment superior del 20% 
de la superfície construïda. 

- Seguint el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de 
l’Agència Catalana de l’Aigua es recomana que els usos en el Llobregat tinguin en compte el 
períodes d’avingudes. 

- En sòl agrícola no s’hauria de permetre la implantació de vivers, hivernacles, noves 
explotacions agropecuàries i nous habitatges. Únicament, s’hauria de permetre l’ampliació 
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dels habitatges i construccions existents en un 20% de la seva superfície. 

- Els càmpings, zones d’acampada i les instal�lacions annexes no s’haurien d’establir en 
zones arbrades i de bosc de ribera. Preferentment s’haurien d’establir sobre sòls d’escàs 
valor agrícola. 

Mesures ambientals 

- Caldria aplicar mesures de gestió forestal per tal de reduir el risc d’incendi de la zona i 
evitar la pèrdua o l’abandó dels conreus d’oliveres, vinyes i cereals. En aquest sentit es 
recomana la promoció de plans tècnics de gestió i millora forestal per millorar l’estructura 
de determinades suredes, la redacció d’un pla de prevenció d’incendis forestals i aplicar 
mesures per tal d’evitar la pèrdua de les zones agrícoles.  

- La inclusió dels Aspres occidentals de les Alberes a l’espai del PEIN del massís de l’Albera 
és considera que seria la mesura o el requeriment de protecció més adequat per preservar-
ne els seus elevats valors naturals. De fet la proposta de Parc Natural de l’Albera hauria 
d’anar en aquest sentit, és a dir, incloure el massís com a tal, juntament amb els estanys 
del Canadal o de la Jonquera i aquest espai i, desenvolupar-hi un Pla Especial de Protecció i 
una figura d’especial protecció degut a la importància botànica i faunística de tot aquest 
sector.  

- Davant l’elevada fragilitat d’aquest espai, es recomana establir mesures per tal d’evitar 
l’excessiva freqüentació antròpica i reduir els atropellaments de la fauna. Caldria també 
regular l’activitat cinegètica i evitar la pastura en aquells indrets més fràgils, com també les 
alteracions dels règims d’inundació i les dessecacions de els masses d’aigua. Finalment, 
s’haurien d’evitar els abocaments de deixalles, l’obertura de noves activitats extractives i 
garantir una correcta restauració de les existents actualment. 

- Caldria millorar l’estat ecològic del riu Llobregat i així garantir la seva funcionalitat com a 
connector. En aquest sentit, s’ha de fer respectar el domini públic hidràulic, aplicar mesures 
per recuperar la vegetació ripària, prohibir l’autorització de noves plantes d’extracció i 
classificació d’àrids, eradicar els diferents abocaments i establir controls sobre les diferents 
espècies al�lòctones. 

- 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 
un enclavament important per l’equilibri entre la conservació de la biodiversitat i del 
paisatge i l’activitat agrícola. 

- Caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per afavorir la restauració 
de la vegetació de ribera pròpia de casa nostra com les vernedes, així com eliminar les 
espècies d’arbres de plantació que no apareixen de manera natural. 
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Mollet de Peralada: “Parc agrari de l’Alt Empordà” i “Aspres occidentals de les 
Alberes”. 

Mesures urbanístiques 

- Tots els cursos fluvials haurien de tenir una protecció mínima de 25 m. a partir del marge, 
essent ampliable en els trams on la vegetació de ribera o els sistemes naturals lligats a 
l’ambient fluvial ocupin àrees més extenses. Hi caldria també garantir la impossibilitat de 
realitzar obres de canalització, plantacions artificials de planifolis (pollancres, plàtans, 
àlbers, etc.), instal�lacions de tanques, la construcció d’edificacions, els moviments de terra, 
les extraccions d’àrids i l’alteració de la vegetació. 

- Caldria establir una major regulació de les tanques de manera que es garantís la 
permeabilitat per a la fauna. En aquest mateix sentit es recomana que en sòl agrícola no 
s’admetin tanques cinegètiques ni reixades i es limiti únicament a filats longitudinals, 
tanques de fusta o vegetals i parets de pedra seca sense amorterar. En sòl forestal no 
s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

- No s’hauria de permetre la implantació de noves explotacions ramaderes. Únicament 
caldria permetre l’ampliació en un 50% de la superfície construïda en les actualment 
existents sempre i quan no es sobrepassin les 200 UR. 

- Per les construccions d’utilitat pública i interès social i les construccions i instal�lacions 
d’obres públiques, a banda del que estableix l’article 48 de la Llei 2/2002 d’urbanisme de 
Catalunya, caldria redactar un Pla especial que contempli entre altres aspectes: l’impacte 
paisatgístic i ambiental i s’estableixin un materials, uns acabats i uns colors que garanteixin 
una adequada integració a les condicions naturals de l’entorn. La modalitat de naus, 
magatzems i instal�lacions de tipus industrials no s’hauria de permetre, ja que aquets usos 
haurien d’estar explícitament prohibits. 

- Caldria prohibir la col�locació de cartells de propaganda i anuncis publicitaris a tot l’espai. 

- No s’haurien de permetre els cementiris de vehicles i els dipòsits de ferralla i runa i caldria 
aplicar per la totalitat de l’espai, una normativa específica de protecció que garantís 
l’absència d’activitats que comportessin greus alteracions, com per exemple les activitats 
extractives o la implantació de parcs eòlics sense haver aprovat el Pla especial específic de 
la implantació d’energia eòlica a Catalunya. 

- Caldria que mitjançant el planejament urbanístic municipal s’assumissin els diferents 
aspectes de gestió i protecció que es detallen a les fitxes de l’Inventari de Zones Humides. 

- La construcció de noves edificacions (s’inclouen també els magatzems i les barraques) en 
la resta de municipis hauria d’anar d’acord amb la unitat mínima en sòl agrícola de 4,5 Ha. 
en secà i 1,5 Ha. en regadiu, i la unitat mínima de sòl forestal de 25 Ha. que estableixen els 
respectius Decrets d’Unitats Mímines i, acreditar per part del promotor i propietari dels 
terrenys, que l’activitat econòmica principal és agrícola, ramadera o forestal. No s’hauria de 
permetre, les instal�lacions industrials vinculades a les activitats agrícoles, ramaderes o 
forestals, ni tampoc les vivendes familiars si no estan vinculades a l’activitat agrícola. 

- La rehabilitació d’habitatges presents en aquest espai hauria de està subjecte, tal i com 
s’estableix en la Llei 2/2002 d’Urbanisme de Catalunya, a la redacció d’un catàleg de masies 
i cases rurals que per raons arquitectòniques, històriques o artístiques són susceptibles de 
reconstrucció. Els usos que caldria permetre per la rehabilitació d’edificacions són els 
d’habitatges, residencial, turisme rural i/o hostaleria rural, restauració i activitats d’educació 
en el lleure. Altrament, les ampliacions no suposaran mai un augment superior del 20% de 
la superfície construïda. 

- L’obertura de pistes estarà condicionada a llicència municipal i, al marge de les 
prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai no podrà ser superior als 3 
metres, ni generar desforestació, modificació de les escorrenties i creació d’erosions del sòl 
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- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal serà necessària llicència municipal, 
prèvia presentació del corresponent Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal. Així mateix, 
caldrà que aquestes àrees compleixin les condicions exigides per a la prevenció d’incendis. 

- Cal establir una major regulació dels usos en sòl forestal i promoure una gestió forestal 
sostenible. Així doncs en sòl forestal hauria de quedar prohibit qualsevol transformació del 
sòl que lesioni el valor específic de la vegetació arbòria i la plantació intensiva d’espècies 
que puguin alterar l’equilibri ecològic i l’entitat de les vegetacions autòctones. 

- Degut a l’important presència d’elements del patrimoni històrico-artístic present en tot 
l’espai, caldria la realització d’un catàleg i també, un Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
que inclogui, tant el de caràcter arquitectònic com el natural, i en concret el de les diferents 
zones humides. 

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

- Cal dotar el Parc agrícola 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Caldria 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. 

Mesures ambientals 

- Caldria aplicar mesures de gestió forestal per tal de reduir el risc d’incendi de la zona i 
evitar la pèrdua o l’abandó dels conreus d’oliveres, vinyes i cereals. En aquest sentit es 
recomana la promoció de plans tècnics de gestió i millora forestal per millorar l’estructura 
de determinades suredes, la redacció d’un pla de prevenció d’incendis forestals i aplicar 
mesures per tal d’evitar la pèrdua de les zones agrícoles. 

- La inclusió dels Aspres occidentals de les Alberes a l’espai del PEIN del massís de l’Albera 
és considera que seria la mesura o el requeriment de protecció més adequat per preservar-
ne els seus elevats valors naturals. De fet la proposta de Parc Natural de l’Albera hauria 
d’anar en aquest sentit, és a dir, incloure el massís com a tal, juntament amb els estanys 
del Canadal o de la Jonquera i aquest espai i, desenvolupar-hi un Pla Especial de Protecció i 
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una figura d’especial protecció degut a la importància botànica i faunística de tot aquest 
sector. 

- Davant l’elevada fragilitat d’aquest espai, es recomana establir mesures per tal d’evitar 
l’excessiva freqüentació antròpica i reduir els atropellaments de la fauna. Caldria també 
regular l’activitat cinegètica i evitar la pastura en aquells indrets més fràgils, com també les 
alteracions dels règims d’inundació i les dessecacions de els masses d’aigua. Finalment, 
s’haurien d’evitar els abocaments de deixalles, l’obertura de noves activitats extractives i 
garantir una correcta restauració de les existents actualment. 

- Caldria conservar el Parc Agrari de l’Alt Empordà amb els seus 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. 
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Navata: “Plans al�luvials del riu Fluvià”, “Terraprim d’Empordà”, “Plans al�luvials del riu 
Manol” i “Plans al�luvials de la riera d’Àlguema”. 

Mesures urbanístiques 

- La construcció de tanques en espais oberts hauria de limitar-se a aquells casos en què 
siguin imprescindibles en funció de l’ús i les circumstàncies del lloc. Les tanques haurien de 
ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència i el pas de la petita fauna 
terrestre pròpia del lloc. No s’haurien d’admetre tanques d’obra, llevat de murs de pedra 
seca. 

- En sòl agrícola no s’hauria de permetre la implantació de vivers, hivernacles, noves 
explotacions agropecuàries de caire intensiu i nous habitatges. Únicament, s’hauria de 
permetre la restauració i/o l’ampliació dels habitatges i construccions existents en un 20% 
de la seva superfície. 

- Caldria fixar la unitat mínima en sòl agrícola en 4,5 Ha. com ho estableix el Decret 
169/1983 i de 25 Ha. en sòl forestal conforme al que estableix el Decret 35/1990; i establir 
un regulació més acurada per l’assentament d’habitatges en sòl agrícola, de manera que la 
construcció d’aquests vagi indiscutiblement lligada l’activitat agrícola i ramadera, i no 
admetre, tal i com es senyala a Pontós l’habitatge en sòls forestals. 

- No s’hauria de permetre la instal�lació d’edificacions i habitatges no vinculats a l’activitat 
agrícola i forestal, i en especial, caldria evitar la presència d’instal�lacions esportives i 
d’activitats extractives. 

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal seria necessari la llicència 
municipal, prèvia presentació del corresponent Projecte Tècnic, i/o Pla de Gestió Forestal, 
sense perjudici de les competències dels organismes corresponents. 

- Es recomana evitar la construcció de noves explotacions ramaderes intensives majors de 
50 Unitats Ramaderes segons la Llei 3/98 Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. 
En aquest sentit es recomana que únicament es permeti l’ampliació de les explotacions 
existents en un 20% sempre i quan estiguin per sota de les 200 Unitats Ramaderes. 

- La col�locació de cartells o altres elements publicitaris que distorsionin la visió del paisatge 
natural i els perfils del municipi no hauria de ser admesa, llevat de la normalitzada en la 
senyalització viària. 

Mesures ambientals  

- Per la zona del riu Fluvià caldria desenvolupar a tots els municipis per on circula el riu un 
Pla Especial de protecció del paisatge i del medi natural. Aquest pla hauria de recollir els 
principals valors paisatgístics de les riberes fluvials, així com els espais associats necessaris 
per la conservació de tot l’indret. En aquest sentit el pla plurimunicipal hauria de definir les 
principals accions de restauració així com els usos i construccions permeses per tal de 
mantenir la integritat de l’espai. 

- S’hauria de prohibir la implantació de noves activitats en les lleres i zones roperes al riu 
Fluvià, així com l’ampliació de les actuals. D’altra banda les activitats ja finalitzades 
s’haurien de restaurar convenientment seguint el que estableix la Llei 12/1981, de manera 
que sigui restituïda tota la vegetació de ribera i en cap cas convertint aquestes àrees en 
espais turístics o lúdics. Finalment per les activitats autoritzades i en funcionament s’hauria 
d’establir un control periòdic per comprovar que es realitza l’activitat correctament i no es 
produeixen problemes en la capa del freàtic així com en zones properes. 

- Per les zones forestals caldria la redacció d’un pla de prevenció i d’extinció d’incendis, el 
qual hauria de contemplar l’aplicació de mesures per eliminar la biomassa i necromassa 
acumulades, com també evitar la pèrdua d’espais oberts desenvolupant mesures per tal de 
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fomentar la ramaderia i les rompudes en determinades forestals. 

- Cal impulsar un projecte agroambiental per tal de fomentar la recuperació dels conreus 
tradicionals i en especial de l’olivera per evitar la pèrdua del paisatge en mosaic hauria de 
ser també un requeriment de protecció important. L’aplicació de mesures administratives i 
fiscals especials per garantir el manteniment dels usos agraris del sòl; la signatura de 
contractes territorials d’explotació previstos a la Llei d’orientació agrària; les fórmules de 
contractes de custòdia del territori; l’obertura de línies d’ajut i de suport a la pagesia; i 
l’atorgament de bonificacions de caràcter fiscal pel sòl destinat a aquests usos, haurien de 
ser eines a tenir en consideració. 

- Cal establir mesures per reduir la contaminació dels aqüífers per part de les activitats 
ramaderes i assegurar la qualitat de l’aigua de les rieres. Per tant caldria limitar la 
instal�lació d’una major cabana porcina i revisar els Plans de dejeccions ramaderes de les 
explotacions porcines presents a la zona i adoptar mesures per recuperar les àrees més 
afectades per nitrats i l’estat dels aqüífers. 

- Caldria la redacció d’un Pla Especial urbanístic per tot l’espai del Terraprim d’Empordà per 
establir una regulació i ordenació urbanística ben detallada i curosa amb el medi natural, i 
en especial sobre les edificacions d’utilitat pública i d’interès social i les construccions i 
instal�lacions d’obres públiques que s’haguessin d’implantar. 

- Caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per afavorir la restauració 
de la vegetació de ribera pròpia de casa nostra com les vernedes, i eliminar les espècies 
d’arbres de plantació que no apareixen de manera natural. 
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Ordis: “Plans al�luvials de la riera d’Àlguema”. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria definir un sistema hidrològic en subsistemes (canals, recs, torrents i rius) pels 
diferents municipis, en que quedin clars quins usos es poden fer, evitant els moviments de 
terra, extraccions d’àrids, abocaments, així com les tales i l’alteració de la vegetació de 
ribera pròpia de la nostra zona. 

- S’hauria d’establir una regulació més acurada de les zones hídriques. Així doncs, caldria 
determinar la zona de domini públic hidràulic i no permetre-hi les plantacions lineals de 
pollancres i plàtans ni l’ocupació física. 

- Caldria garantir un radi de protecció de les surgències hídriques que hauria de ser 50 
metres per garantir el manteniment del cabal de sortida. 

- La construcció de tanques en espais oberts hauria de limitar-se a aquells casos en què 
siguin imprescindibles en funció de l’ús i les circumstàncies del lloc. Les tanques haurien de 
ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència i el pas de la petita fauna 
terrestre pròpia del lloc. No s’haurien d’admetre tanques d’obra, llevat de murs de pedra 
seca. 

- Els càmpings, zones d’acampada i les instal�lacions annexes no s’haurien d’establir en 
zones arbrades i de bosc de ribera. Preferentment s’haurien d’establir sobre sòls d’escàs 
valor agrícola.  

- L’emplaçament i el tipus de construcció d’utilitat pública i interès social hauria d’estar 
condicionat a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un estudi 
d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials de la seva implantació. 

- En sòl agrícola no s’hauria de permetre la implantació de vivers, hivernacles, noves 
explotacions agropecuàries de caire intensiu i nous habitatges. Únicament, s’hauria de 
permetre la restauració i/o l’ampliació dels habitatges i construccions existents en un 20% 
de la seva superfície. 

- S’hauria de prioritzar la utilització de les actuals vies de comunicació i corredors existents 
procurant mantenir la unitat de les explotacions i mirant d’evitar la fragmentació dels camps 
i les zones arbrades. En qualsevol cas, l’obertura de nous camins s’hauria de realitzar per 
mitjà d’un Pla especial, sense que en cap cas comportin terraplens de més de dos metres, 
desforestació o erosió del sòl. 

Mesures ambientals  

- Caldria delimitar i respectar el domini públic hidràulic, evitant l’ocupació de la llera per 
plantacions de pollancres, conreus i, especialment, zones industrials o urbanes.  

- Es recomana implementar mesures per tal d’evitar la construcció de noves activitats 
extractives i restaurar les presents.  

- Caldria també impulsar mesures per regenerar la vegetació de ribera en els trams de riu 
més degradats. 
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Pedret i Marzà: ‘‘Parc Agrari de l'Alt Empordà’’. 

Mesures urbanístiques 

- Garantir la classificació d’aquesta àrea com a sòl no urbanitzable, establint un règim 
estricte d’usos vinculats als actualment existents i de caràcter agrari, prohibint la possible 
implantació de l’ús càmping en aquest espai i garantint la seva preservació com espai 
agrícola. 

- La implantació d’una línia d’alta tensió i el traçat d’altres infraestructures, deteriorarien la 
qualitat paisatgística de l’indret. Per aquesta raó, hauria d’incorporar-se a la normativa la 
prohibició expressa d’aquests usos. 

Mesures ambientals 

- Inclusió del Penardell al l’EIN dels Aiguamolls de l’Empordà 

- Millorar l’eficiència del sistema de recs i canals de la zona per evitar les pèrdues, reparant i 
substituint les canalitzacions deteriorades, i optimitzant els recursos hídrics 

- Creació i impuls de la figura dels parcs Agrícoles, que garanteixi el manteniment de l’estadi 
rural i dels usos i activitats agro-forestals dels referits espais, tot impedint la transformació 
progressiva d’aquests sòls i interdictant la implantació d’usos aliens als estrictament 
agrícoles. Parcs agraris gestionats prèvia la constitució d’un Consorci d’Administracions i tot 
dotant-se de mitjans de finançament. 
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Palau de Santa Eulàlia: ‘‘Parc Agrari de l'Alt Empordà’’ i “Plans al�luvials del riu 
Fluvià”. 

Mesures urbanístiques 

- Seguint el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de 
l’Agència Catalana de l’Aigua es recomana el que els usos en aquesta zona haurien de tenir 
en compte els períodes d’avingudes que aquest estableix, com també la regulació que 
proposa. 

- La construcció de tanques en espais oberts hauria de limitar-se a aquells casos en què 
siguin imprescindibles en funció de l’ús i les circumstàncies del lloc. Les tanques haurien de 
ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència i el pas de la petita fauna 
terrestre pròpia del lloc. No s’haurien d’admetre tanques d’obra, llevat de murs de pedra 
seca.  

- En general en tot l’espai s’hauria de prioritzar la utilització de les actuals vies de 
comunicació i corredors existents procurant mantenir la unitat de les explotacions i mirant 
d’evitar la fragmentació dels camps i les zones arbrades. En qualsevol cas, l’obertura de 
nous camins s’hauria de realitzar per mitjà d’un Pla especial, sense que en cap cas 
comportin terraplens de més de dos metres, desforestació o erosió del sòl. 

- La implantació d’habitatges hauria d’estar únicament supeditada a l’activitat agrícola, 
ramadera i forestal. A més, tant en la implantació d’aquests com de noves activitats 
agrícoles, forestals i agropecuàries, caldria fixar la unitat mínima de conreu en 1,5 Ha. en 
regadiu, 4,5 Ha. en secà i 25 Ha. en sòl forestal i limitar-les en zones on el pendent sigui 
inferior al 20%. 

- Caldria la redacció d’un POUM per tal d’establir una regulació més acurada de tot sòl no 
urbanitzable. 

Mesures ambientals  

- Per la zona del riu Fluvià caldria desenvolupar a tots els municipis per on circula el riu un 
Pla Especial de protecció del paisatge i del medi natural. Aquest pla hauria de recollir els 
principals valors paisatgístics de les riberes fluvials, així com els espais associats necessaris 
per la conservació de tot l’indret. En aquest sentit el pla plurimunicipal hauria de definir les 
principals accions de restauració així com els usos i construccions permeses per tal de 
mantenir la integritat de l’espai. 

- S’hauria de prohibir la implantació de noves activitats en les lleres i zones roperes al riu 
Fluvià, així com l’ampliació de les actuals. D’altra banda les activitats ja finalitzades 
s’haurien de restaurar convenientment seguint el que estableix la Llei 12/1981, de manera 
que sigui restituïda tota la vegetació de ribera i en cap cas convertint aquestes àrees en 
espais turístics o lúdics. Finalment per les activitats autoritzades i en funcionament s’hauria 
d’establir un control periòdic per comprovar que es realitza l’activitat correctament i no es 
produeixen problemes en la capa del freàtic així com en zones properes. 

- Cal establir mesures per reduir la contaminació dels aqüífers per part de les activitats 
ramaderes i assegurar la qualitat de l’aigua de les rieres. Per tant caldria limitar la 
instal�lació d’una major cabana porcina i revisar els Plans de dejeccions ramaderes de les 
explotacions porcines presents a la zona i adoptar mesures per recuperar les àrees més 
afectades per nitrats i l’estat dels aqüífers. 
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Palau-Saverdera: ‘‘Connector de Palau-Mas Fumats’’. 

Mesures urbanístiques 

- Desenvolupament d’un Pla Especial de Protecció del paisatge i el medi natural, amb 
l’adopció de mesures de gestió adequades que garanteixin la funció de connector de l’àrea 
de Palau-Mas Fumats. 

- Incloure a un Catàleg de Patrimoni Natural municipal l’àrea compresa en l’anomenat 
corredor de Mas Palau. 

- Establir un règim de protecció de torrents i rieres amb unes franges de protecció no 
inferiors a 25 m. 

- Classificar tota l’àrea com a SNU d’especial protecció, desqualificant a aquest efecte el SU 
(PP2 excepte subsector 2, PP4, PP3, PP12), respectant únicament els sub-sectors del sòls 
urbanitzables programats, que es troben en fase d’execució i limitant el seu àmbit. 

- Seria convenient ampliar les parcel�les mínimes fixades per planejament de 400m2 a 
800m2 i reduir el nombre plantes i alçada de les edificacions, així com les densistats 
(actualment de 8 a 12 habitatges). 

Mesures ambientals 

- Incorporar la zona de Palau-Mas Fumats a l’espai a l’EIN del Cap de Creus o al Pla de 
Connectors de Catalunya en el seu defecte. 

- Redacció d’u Pla Prevenció d’Incendis. 

- Inclusió a la Xarxa Natura 2000 pel fet que conté hàbitats o espècies considerades 
prioritàries segons la Directiva d’hàbitats que estan insuficientment representades a 
Catalunya. 
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Pau: ‘‘Connector el Penardell-Parc Natural del Cap de Creus’’ i ‘‘Parc Agrari de l'Alt 
Empordà’’. 

Mesures urbanístiques 

- Garantir el manteniment de sòl no urbanitzable per les àrees delimitades, amb clau 
connector per la zona entre el Penardell i e l’EIN del  Cap de Creus prohibint la possible 
implantació de l’ús de càmping en aquestes àrees. 

- Incorporar la prohibició del traçat d’una línia d’alta tensió i altres infrastructures que 
causarien un greu impacte. 

- Adaptar les parcel.les mínimes de sòl no urbanitzable a la Unitat Mínima de Conreu, ja que 
les Normes Urbanístiques preveuen superficies de 30.000m2, menors que 4,5 Ha. 

- Regular els usos prohibits i permesos en el sòl no urbanitzable ja que les normes 
possibiliten la implantació d’usos turístics i comercials impropis de la zona. 

- Desqualificació de la urbanització Residencial Parc Empordà que afecta al connector entre 
el Penardell i l’EIN del Cap de Creus i que comporta un gran impacte. Aquesta desqualificació 
es pot executar sense drets a indemnització i requalificació com a sòl no urbanitzable amb 
clau de connector. 

Mesures ambientals 

- Tramitació d’un Pla Especial de Protecció del medi natural i el paisatge, que garanteixi el 
règim d’usos adequat, fixi els usos incompatibles i impedieixi la transformació urbanística 
dels torrents i la instal.lació d’infrastructures públiques o privades que malmetin l’espai. 

- Incorporació del connector entre el Penardell i l’EIN del Cap de Creus com a ampliació de 
l’EIN o inclusió al futur Pla de Connectors Ecològics que tramitarà el Departament de Medi 
Ambient. 

- Creació i impuls de la figura dels parcs Agrícoles, que garanteixi el manteniment de l’estadi 
rural i dels usos i activitats agro-forestals dels referits espais, tot impedint la transformació 
progressiva d’aquests sòls i interdictant la implantació d’usos aliens als estrictament 
agrícoles. Parcs agraris gestionats prèvia la constitució d’un Consorci d’Administracions i tot 
dotant-se de mitjans de finançament. 
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Peralada: “Plans al�luvials del riu Manol”, ‘‘Puig Barutell-La Muga’’, ‘‘La Muga’’, ‘‘Parc 
Agrari de l'Alt Empordà’’, “Plans al�luvials del riu Llobregat, torrent d’en Bosquerós i riera de 
la Guilla” i “Plans al�luvials de la Muga”. 

Mesures urbanístiques 

- Seguint el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de 
l’Agència Catalana de l’Aigua es recomana el que els usos en aquesta zona haurien de tenir 
en compte els períodes d’avingudes que aquest estableix, com també la regulació que 
proposa. 

- En tot l’espai no s’haurien de permetre noves activitats extractives. Alhora, s’haurien 
d’establir límits per les activitats actuals properes a la llera del riu i iniciar el procés de 
restauració de les que es trobin aturades d’acord amb la Llei 12/1981 per a la restauració 
dels espais afectats per activitats extractives. 

- La construcció de tanques en espais oberts hauria de limitar-se a aquells casos en què 
siguin imprescindibles en funció de l’ús i les circumstàncies del lloc. Les tanques haurien de 
ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència i el pas de la petita fauna 
terrestre pròpia del lloc. No s’haurien d’admetre tanques d’obra, llevat de murs de pedra 
seca. 

- Els càmpings, zones d’acampada i les instal�lacions annexes no s’haurien d’establir en 
zones arbrades i de bosc de ribera. 

- L’emplaçament i el tipus de construcció d’utilitat pública i interès social hauria d’estar 
condicionat a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un estudi 
d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials de la seva implantació. 

- En sòl agrícola no s’hauria de permetre la implantació de vivers, hivernacles, noves 
explotacions agropecuàries de caire intensiu i nous habitatges. Únicament, s’hauria de 
permetre l’ampliació dels habitatges i construccions existents en un 20% de la seva 
superfície. 

- S’hauria de prioritzar la utilització de les actuals vies de comunicació i corredors existents 
procurant mantenir la unitat de les explotacions i mirant d’evitar la fragmentació dels camps 
i les zones arbrades. 

- Caldria garantir un radi de protecció de les surgències hídriques que hauria de ser 50 
metres per garantir el manteniment de cabal de sortida. 

- Caldria que la unitat mínima en sòls de secà fos de 4,5 Ha. i de 1,25 en sols de regadiu tal 
com es regula en el Decret 169/83 d’Unitats Mínimes de Conreu. 

- Mantenir la classificació urbanística com a sòl no urbanitzable al sector de Puig Barutell, 
limitant però els usos permesos en aquest diferents dels agrícoles. A tal efecte caldria 
anular la previsió de l’ús industrial, hoteler de promoció pública  i els usos sanitaris, 
assistencials i esportius, implantacions que semblen possibles segons disposa l’article 140 
de les Normes Subsidiàries. 

- Adaptar les parcel�les mínimes establertes al Planejament a la Unitat Mínima de Conreu 
amb conformitat al que estableix el Decret de la Generalitat de Catalunya núm 169/83 de 
12 d’Abril. 

- Ampliar la línia de prohibició d’edificació fixada a les Normes per La Muga, actualment en 
15m, desenvolupant un Pla Especial de Protecció de la ribera, el medi natual i el paisatge, 
regulant els usos agraris i el nucli arquitectònic existent al Puig Barutell. 

Mesures ambientals  

- Caldria establir mesures de regeneració de la vegetació de ribera en els trams de riu més 
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degradats i respectar el domini públic hidràulic, evitant l’ocupació de la llera per plantacions 
de pollancres, plàtans, acàcies, canyes, conreus i, especialment, zones industrials o 
urbanes.  

- Es recomana aplicar mesures per evitar la implantació de noves activitats extractives, i per 
la restauració de les presents. 

- Per l’espai de la Muga caldria impulsar plans per recuperar el bosc de ribera, que sovint ha 
desaparegut o ha estat substituït per canyes robínies o negundo. La redacció d’un pla de 
gestió que determini els usos admesos i prohibits, fent especial esment a la prohibició 
d’introducció de fauna exòtica.  

- Avaluar la situació actual de l’activitat extractiva present a Puig Barutell i l’abast de 
l’autorització administrativa que disposa, per conèixer els futurs impactes i si és el cas 
plantejar la seva limitació o l’adquisició dels drets pendents d’explotació, així com la 
suficiència de la restauració, mitjançant l’acolliment a línies de finançament i ajuts del 
Departament de Medi Ambient destinades a entitats locals per actuacions de restauració 
d’activitats extractives. 

- Projecte ambiental de recuperació dels marges de La Muga i de revalorització del seu 
entorn, creant un parc fluvial que optimitzi la funció natural com el seu ús per a lleure. 

- Creació i impuls de la figura dels parcs Agrícoles, que garanteixi el manteniment de 
l’estadi rural i dels usos i activitats agro-forestals dels referits espais, tot impedint la 
transformació progressiva d’aquests sòls i interdictant la implantació d’usos aliens als 
estrictament agrícoles. Parcs agraris gestionats prèvia la constitució d’un Consorci 
d’Administracions i tot dotant-se de mitjans de finançament. 
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Pont de Molins: “Parc agrari de l’Alt Empordà”, “Plans al�luvials de la Muga”, “la 
Garriga d’Empordà i Plans de Palau i dels Estanys” i “Plans al�luvials del riu Llobregat, el 
torrent d’en Bosquerós i la riera de la Guilla”. 

Mesures urbanístiques 

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

- Cal dotar el Parc agrícola 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Caldria 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. 

- Seguint el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de 
l’Agència Catalana de l’Aigua es recomana el que els usos a la Muga i el Llobregat tinguin en 
compte el períodes d’avingudes. 

- S’hauria de definir un radi de protecció de les surgències hídriques de 50 m per garantir el 
manteniment de cabal de sortida. 

- Els càmpings, zones d’acampada i les instal�lacions annexes no s’haurien d’establir en 
zones arbrades i de bosc de ribera. Preferentment s’haurien d’establir sobre sòls d’escàs 
valor agrícola. 

- S’hauria de prioritzar la utilització de les actuals vies de comunicació i corredors existents 
procurant mantenir la unitat de les explotacions i mirant d’evitar la fragmentació dels camps 
i les zones arbrades. En qualsevol cas, l’obertura de nous camins s’hauria de realitzar per 
mitjà d’un Pla especial evitant camins i pistes que malmetin l’espai en el que s’integrin. 

- S’hauria de redactar un Pla Especial amb l’objectiu de protegir el mosaic agroforestal i el 
bosc de ribera existent al llarg de la Muga i el Llobregat, considerant especialment els 
cultius i zones arbrades dels meandres riberencs.  
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- Es podria valorar la creació d’una nova zonificació de sòl no urbanitzable que fes referència 
a la capacitat de connexió ecològica i paisatgística d’aquests espais, donant així un major 
valor i protecció. 

- Caldria evitar la construccions de nous habitatges, excepte en aquells casos en què 
l’edificació estigui relacionada amb l’activitat agrícola, es respecti la unitat mínima de 
conreu, i les edificacions es situïn sempre en sòl rústec o agrícola. 

- De manera general en tot l’espai no s’haurien de permetre les construccions d’utilitat 
pública i interès social. En cas però que per raons de necessitat aquestes s’hi hagin d’ubicar 
caldria, obligatòriament, elaborar un Pla Especial que tingui en compte aspectes com 
l’impacte ambiental i paisatgístic. 

- De manera general en tot l’espai no s’haurien de permetre noves activitats extractives, i 
caldria controlar més les activitats actuals. Alhora, s’hauria d’iniciar el procés de restauració 
de les que es trobin aturades d’acord amb la Llei 12/1981 per a la restauració dels espais 
afectats per activitats extractives. 

- Caldria establir una regulació mínima per a les tanques, permetent-se únicament un model 
pròpia de l’indret i garantir la permeabilitat per a la fauna. En sòls forestals caldria prohibir-
les, excepte que siguin de paret de pedra seca. 

- Únicament caldria permetre l’ampliació de les explotacions ramaderes existents sempre i 
quan estiguin per sota de les 200 Unitats Ramaderes. 

- Per tal de millorar i conservar la qualitat estètica, caldria establir mesures per tal de 
pal�liar l’impacte paisatgístic que provoquen les construccions agropecuàries existents (com 
ara l’establiment de pantalles arbrades, determinar la naturalesa dels materials 
constructius, etc.). 

- Es considera molt positiu que s’estableixi una figura de gestió i es redacti un pla de 
desenvolupament rural que vetlli per a la conservació dels valors naturals de l’espai i el seu 
ús respectuós, però es creu convenient també, que aquesta iniciativa vagi acompanyada 
d’un Pla Especial urbanístic de regulació d’usos per tal d’assegurar el manteniment i la 
qualitat paisatgística d’aquest indret. 

- Caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per afavorir la restauració 
de la vegetació de ribera pròpia de casa nostra com les vernedes, així com eliminar les 
espècies d’arbres de plantació que no apareixen de manera natural. 

- En relació a la franja lineal de terreny situada entre la carretera N-II i el traçat de 
l’autopista A-7 s’haurien de limitar les activitats relacionades i derivades del transport i 
alhora evitar l’aparició de noves instal�lacions destinades aquest sentit. 

- En sòl agrícola no s’hauria de permetre la implantació de vivers, hivernacles, noves 
explotacions agropecuàries i nous habitatges. Únicament, s’hauria de permetre l’ampliació 
dels habitatges i construccions existents en un 20% de la seva superfície. 

Mesures ambientals 

- Caldria conservar el Parc Agrari de l’Alt Empordà amb els seus 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. 

- Caldria establir mesures a la Muga per tal de poder restaurar des del punt de vista natural 
els espais afectats per la construcció de motes i nuclis urbans. A nivell concret es proposa: 
impulsar plans per recuperar el bosc de ribera, que sovint ha desaparegut o ha estat 
substituït per canyes (Arundo donax), robínies (Robinia pseudoacacia) o negundos (Acer 
negundo); controlar i evitar l’aparició de noves activitats extractives; delimitar i respectar el 
domini públic hidràulic, tot prohibint-hi, tal com indica la Llei d’Aigües, les construccions, les 
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plantacions i els camps de conreu; disposar d’un pla de gestió que determini els usos 
admesos i prohibits, fent especial esment a la prohibició d’introducció de fauna exòtica i de 
l’acampada il�legal, sobretot al pantà de Boadella; minimitzar l’efecte barrera que la presa 
suposa per a moltes espècies de fauna;i finalment, s’hauria d’aplicar el codi de bones 
pràctiques agrícoles, per evitar la contaminació difusa de l’aigua per pesticides, herbicides, 
nitrats, etc. 

- S’hauria d’evitar l’aparició de noves activitats extractives i clausurar i restaurar les 
actualment existents. La recuperació del bosc de ribera, que ha estat substituït en molts 
trams per canyars (Arundo donax) i herbassars hauria, també, de ser un objectiu primordial 
de restauració. Caldria també preservar de qualsevol incendi la zona de garriga, ja que és 
on l’esparver cendrós es troba establert. La conservació d’aquesta espècie depèn també de 
mesures de vigilància i protecció especial que evitin la caça furtiva i l’espoli de nius.  

- Donada la important qualitat ecològica i paisatgística de la Garriga d’Empordà, caldria que 
aquesta zona funcionés com un veritable parc natural, de manera que encara que no 
obtingui la figura, es gestioni i es promocioni de la mateixa manera. 

- Cal esmentar que la Fundació Territori i Paisatge de la Caixa Catalunya i els diversos 
ajuntaments implicats en l’espai promouen una figura de gestió que integri les diverses 
institucions implicades en l’espai i la redacció d’un pla de desenvolupament rural que vetlli 
per la conservació dels valors naturals de l’espai i el seu ús respectuós. A més, també es 
preveu instal�lar un punt d’observació paisatgística a la carretera que uneix Avinyonet de 
Puigventós amb Llers per tal de promoure la sensibilització i la interpretació sobre l’espai; i 
dissenyar una ruta ecoturística d’interpretació i descoberta del paisatge mitjançant la 
recuperació dels camins que circulen per l'interior de la zona. 

- Caldria millorar l’estat ecològic del riu Llobregat i així garantir la seva funcionalitat com a 
connector. En aquest sentit, s’ha de fer respectar el domini públic hidràulic, aplicar mesures 
per recuperar la vegetació ripària, prohibir l’autorització de noves plantes d’extracció i 
classificació d’àrids, eradicar els diferents abocaments i establir controls sobre les diferents 
espècies al�lòctones. 
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Portbou: ‘‘Cap de Portbou’’, ‘‘Riera de Portbou’’ i ‘‘Punta del Claper’’.  

Mesures urbanístiques 

- Modificació de les normes subsidiàries desqualificant el sòl apte per urbanitzar (Clau 16PP – 
Cala Morisca). 

- Incompatibilitat i incecessàrietat de la construcció de l’embarcador a Punta Pi vinculat a 
una nova urbanització. 

- Classificar la zona de la Riera de Portbou com a sòl no urbanitzable especialment protegit, 
limitant usos admissibles incompatibles amb la preservació de l’espai (parcs eòlics, línies 
d’alta tensió, antenes de telecomunicacions, edificacions unifamiliars aïllades,etc.) 

- Incorporar al planejament la prohibició del cobriment de la riera. 

- Incorporar a la normativa urbanística les franges de protecció de domini públic hidràulic. 

- Pla Especial de Protecció del medi natural per protegir la riera així com les feixes amb 
cultius tradicionals. 

Mesures ambientals 

- Dotar els espais forestals d’un pla de prevenció d’incendis. 

- Inclusió a l’EIN de l’Albera les àrees delimitades com a Riera de Portbou i Punta del Claper. 
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Port de la Selva: ‘‘Valls del Cap de Creus’’.  

Mesures urbanístiques 

- És necessari la Redacció d’un Pla Especial de protecció del paisatge i regulació del sòl no 
urbanitzable garantint l’aparició de construccions únicament vinculades a usos agroforestals i 
que reguli la integració d’aquestes a l’entorn, així com ordenar la zona d’hortes, evitant 
l’afectació per noves infrastructures viàries. 

- Catalogar les construccions agrícoles de pedra seca que aporten gran valor al paisatge i 
garantir el desenvolupament d’un projecte de consolidació i restauració d’aquests elements 
singulars. 

- Introduir disposicions normatives en el planejament urbanístic que interdictin l’afectació 
amb obra de fàbrica els torrents i rieres presents a les àrees delimitades i garantir la no 
ocupació del Domini Públic Hidràulic. 

- Limitar i prohibir la transformació en habitatges de les antigues construccions agrícoles 
(cabanes, barraques i casetes de pastor). 

- Revisió del PGOU per desqualificar del tots els sectors de sòl urbanitzable no executats (en 
el moment de realitzar els estudis :SUD2 Euromar, SUD6 Perabeua 2, SUD 7 Rec de Canet 2, 
SUD 9 ST Pere 2, SUD 10 St Pere 10, SUD 11 El Forn i SUD 12 El Molí). 

Mesures ambientals 

- Impulsar un projecte agroambiental per fomentar la recuperació de la vinya i l’olivera i 
consolidar l’arquitectura tradicional. 

- Impulsar Contractes Territorials previstes a la Llei d’Orientació Agraria,  i els acords de 
custòdia poden ser d’interès en aquest espai. 

- Inclusió a la Xarxa Natura 2000 pel fet que conté hàbitats o espècies considerades 
prioritàries segons la Directiva d’hàbitats que estan insuficientment representades a 
Catalunya. 
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Rabós d’Empordà: ‘‘Els Aspres de l'Orlina’’, ‘‘Basses de Delfià- Can Costoja, El 
Penardell’’ i ‘‘Parc Agrari de l'Alt Empordà’’. 

Mesures urbanístiques 

- La inexistència de planejament urbanístic regulador d’aquest municipi no impedeix 
impulsar una Pla Especial de protecció del paisatge garantint l’aparició de construccions 
únicament vinculades a usos agroforestals i que reguli la integració d’aquestes a l’entorn, la 
preservació del nucli rural de Can Costoja i la implantació d’activitats que puguin atemptar 
els espais catalogats, regulant els usos prohibits i impedint la pavimentació i ampliació de 
pistes i moviments de terres a l’entorn de les Bases de Delfià. 

- Incloure a un Catàleg de Patrimoni Natural municipal les rieres i torrents presents a les 
zona amb especial valor faunístic i botànic, així com les basses de Delfià. 

- Compliment de de la Unitat Mínima de Conreu de 4,5 Ha i de la Unitat Mínima Forestal de 
25 Ha. 

- Restringir en el planejament l’alteració de les condicions naturals dels llits de les rieres, 
prohibir la canalització i cobertura dels mateixos, així com l’afectació i ocupació de les zones 
de policia del Domini Públic Hidràulic. 

- Impulsar Plans de gestió i programes ambientals per la conservació dels valors naturals, la 
millora dels hàbitats i espècies d’interès comunitari i els mitjans de finançament. 

- Dotar-se d’un Pla de Prevenció d’Incendis a incloure en els plans d’actuació municipals i 
impulsar la gestió forestal sostenible. 

- Impulsar Contractes Territorials,  acords de custòdia i projectes de foment i ajut a les 
activitats agràries, forestals i ramaderes extensives. 

- Estudiar la viabilitat d’adquisió de sòl de majors valors per part de Fundacions ambientals 
amb la finalitat d’impulsar els projectes esmentats. 

Mesures ambientals 

- Inclusió dels Aspres de l’Orlina al l’EIN de l’Albera. 

- Inclusió del Penardell al l’EIN dels Aiguamolls de l’Empordà. 

- Impulsar Plans de gestió i programes ambientals per la conservació dels valors naturals, la 
millora dels hàbitats i espècies d’interès comunitari i els mitjans de finançament. 

- Dotar-se d’un Pla de Prevenció d’Incendis a incloure en els plans d’actuació municipals i 
impulsar la gestió forestal sostenible.  

- Impulsar Contractes Territorials,  acords de custòdia i projectes de foment i ajut a les 
activitats agràries, forestals i ramaderes extensives. 

- Estudiar la viabilitat d’adquisió de sòl de majors valors per part de Fundacions ambientals 
amb la finalitat d’impulsar els projectes esmentats. 

- Millorar l’eficiència del sistema de recs i canals de la zona per evitar les pèrdues, reparant i 
substituint les canalitzacions deteriorades, i optimitzant els recursos hídrics a l’àrea del 
Panerdell. 

- Creació i impuls de la figura dels parcs Agrícoles, que garanteixi el manteniment de l’estadi 
rural i dels usos i activitats agro-forestals dels referits espais, tot impedint la transformació 
progressiva d’aquests sòls i interdictant la implantació d’usos aliens als estrictament 
agrícoles. Parcs agraris gestionats prèvia la constitució d’un Consorci d’Administracions i tot 
dotant-se de mitjans de finançament. 

- Inclusió a la Xarxa Natura 2000 pel fet que conté hàbitats o espècies considerades 
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prioritàries segons la Directiva d’hàbitats que estan insuficientment representades a 
Catalunya. 
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Riumors: ‘‘Camps del Serrat-Les Roquetes-Turó de la Bomba’’. 

Mesures urbanístiques 

- Assegurar la qualificació de SNU d’especial protecció a tot el sector comprés dins el 
municipi de l’espai Camps del Serrat-Roquetes-La Bomba. 

- Promoure davant la manca de planejament urbanístic , un Pla Especial de Protecció de 
l’Espai , que garanteixi el manteniment de l’ús agrícola, reguli la pressió ramadera, preservi 
la flora especial, les zones humides i closes i establís les condicions edificatòries del nucli de 
la Guàrdia, garantint la seva tipologia rural. 

- Caldria limitar els usos en aquest sòl no urbanitzable, mitjançant el procediment de 
declaracions d’utilitat pública i interès social, per evitar malmetre els valors presents a la 
zona, fixant amb detall els usos prohibits i incompatibles. 

Mesures ambientals 

- L’espai Camps del Serrat-Roquetes-La Bomba s’hauria d’incloure a la Xarxa Natura 2000 
pel fet que conté hàbitats o espècies considerades prioritàries segons la Directiva d’hàbitats 
que estan insuficientment representades a Catalunya. 

- Valorar la possible inclusió d’aquestes àrees a l’EIN dels Aiguamolls de l’Empordà. 

 
 



 
 

156 
 

 

Roses: ‘‘Valls del Cap de Creus’’, ‘‘Torrent Palet-Puig Rom-Punta Falconera’’ i ‘‘Connector 
de Palau-Mas Fumats’’. 

Mesures urbanístiques 

- Redacció Plans Especials de Protecció del Paisatge i del Medi Natural i de regulació del sòl 
no urbanitzable amb la finalitat de fixar els usos compatibles i limitar-los als directament 
vinculats a l’activitat agraria i incorporar requeriments sobre el model arquitectònic que 
minimitzi la trasnformació del paisatge i garantir la funció de connector de l’àrea de Palau-
Mas Fumats. 

- Catalogar les construccions agrícoles de pedra seca existents i possibilitar la restauració i 
millora de l’arquitectura tradicional. 

- Introduir disposicions normatives en el planejament urbanístic que interdictin l’afectació 
amb obra de fàbrica els torrents i rieres presents a les àrees delimitades i garantir la no 
ocupació del Domini Públic Hidràulic. 

- Limitar i prohibir la transformació en habitatges de les antigues construccions agrícoles 

- Prohibir les activitats extractives, zona 14 rural d’ús agropecuari. Les zonificacions més 
adequades serien les Claus 15 de protecció del paisatgística i ecològica, Clau 17 de reserva 
natural o 13 agrícola. 

- Zona 16, Clau F: aplicar-la a tots els cursos dels espais i caldria ampliar la franja de 
protecció de 3 metres prevista a l’article 186 de la Normativa Urbanística com a mínim als 
5m de la zona de policia prevista a la Llei d’Aigües i essent recomanable fixar àmplies 
franges de protecció. 

- Incorporar al Planejament Urbanístic, en el Sòl No urbanitzable com a usos prohibits en les 
àrees delimitades pel catàleg, els parcs eòlics, l’obertura de noves carreteres, els camps de 
golf i càmpings, així com les activitats extractives, aquarames, minigolfs i habitatges 
unifamiliars aïllats, usos incompatibles amb la preservació de l’espai que actualment poden 
instal.lar-s’hi. 

- Desqualificació de les zones pendents per executar SUD 7 i 9 (UA 26)  i requalificar els sòls 
urbans, que estàn en zones de fort pendent, com a  zones verdes. 

- Deixar sense efecte i anul�lar els instruments de planejament tramitats al PP Sector 
industrial Ctra Vilajuïga, així com restituir els terrenys actualment afectats i qualificar l’àrea 
com a Sòl No Urbanitzable d’especial Protecció. 

- Fixar la Unitat Mínima de Conreu amb conformitat al que estableix el Decret de la 
Generalitat de Catalunya núm 169/83 de 12 d’Abril i deixar sense efecte la posssibilitat de 
construir magatzems en parcel.les mínimes de 1,4 Ha. (art 182 del PGOU de Roses). 

- Incloure a un Catàleg de Patrimoni Natural municipal l’àrea compresa en l’anomenat 
corredor de Mas Palau. 

- Establir un règim de protecció de torrents i rieres amb unes franges de protecció no 
inferiors a 25 m. 

Mesures ambientals 

- Ampliació del l’EIN de Cap de Creus i Parc Natural incorporant les zones de Puig Rom- 
Torrent de Palet i Punta Falconera com a zona d’amortiment del Parc Natural.  

- Impulsar un Projecte Agroambiental per recuperar la vinya i olivera. 

- Tenir en consideració les formules de contractes territorials i acords custòdia com a 
mesures per a la gestió dels espais. 
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- Es podrien desenvolupar projectes ambientals de recuperació d’espècies com la tortuga 
mediterrània en petites àrees. 

- Establir un Pla de Prevenció d’Incendis que afavoreixi la reducció de biomassa combustible 
i la creació de tallafocs mitjançant el manteniment del paisatge agrícola de secà i les 
pastures. 

- Impulsar projectes ambientals de recuperació d’espais amb pedreres abandonades. 

- Inclusió a la Xarxa Natura 2000 pel fet que conté hàbitats o espècies considerades 
prioritàries segons la Directiva d’hàbitats que estan insuficientment representades a 
Catalunya. 
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Sant Climent Sescebes: “Aspres occidentals de les Alberes”. 

Mesures urbanístiques 

- Tots els cursos fluvials haurien de tenir una protecció mínima de 25 m. a partir del marge, 
essent ampliable en els trams on la vegetació de ribera o els sistemes naturals lligats a 
l’ambient fluvial ocupin àrees més extenses. Hi caldria també garantir la impossibilitat de 
realitzar obres de canalització, plantacions artificials de planifolis (pollancres, plàtans, 
àlbers, etc.), instal�lacions de tanques, la construcció d’edificacions, els moviments de terra, 
les extraccions d’àrids i l’alteració de la vegetació. 

- Caldria establir una major regulació de les tanques de manera que es garantís la 
permeabilitat per a la fauna. En aquest mateix sentit es recomana que en sòl agrícola no 
s’admetin tanques cinegètiques ni reixades i es limiti únicament a filats longitudinals, 
tanques de fusta o vegetals i parets de pedra seca sense amorterar. En sòl forestal no 
s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

- No s’hauria de permetre la implantació de noves explotacions ramaderes. Únicament 
caldria permetre l’ampliació en un 50% de la superfície construïda en les actualment 
existents sempre i quan no es sobrepassin les 200 UR. 

- Per les construccions d’utilitat pública i interès social i les construccions i instal�lacions 
d’obres públiques, a banda del que estableix l’article 48 de la Llei 2/2002 d’urbanisme de 
Catalunya, caldria redactar un Pla especial que contempli entre altres aspectes: l’impacte 
paisatgístic i ambiental i s’estableixin un materials, uns acabats i uns colors que garanteixin 
una adequada integració a les condicions naturals de l’entorn. La modalitat de naus, 
magatzems i instal�lacions de tipus industrials no s’hauria de permetre, ja que aquets usos 
haurien d’estar explícitament prohibits. 

- Caldria prohibir la col�locació de cartells de propaganda i anuncis publicitaris a tot l’espai. 

- No s’haurien de permetre els cementiris de vehicles i els dipòsits de ferralla i runa i caldria 
aplicar per la totalitat de l’espai, una normativa específica de protecció que garantís 
l’absència d’activitats que comportessin greus alteracions, com per exemple les activitats 
extractives o la implantació de parcs eòlics sense haver aprovat el Pla especial específic de 
la implantació d’energia eòlica a Catalunya. 

- Caldria que mitjançant el planejament urbanístic municipal s’assumissin els diferents 
aspectes de gestió i protecció que es detallen a les fitxes de l’Inventari de Zones Humides. 

- La construcció de noves edificacions (s’inclouen també els magatzems i les barraques) en 
la resta de municipis hauria d’anar d’acord amb la unitat mínima en sòl agrícola de 4,5 Ha. 
en secà i 1,5 Ha. en regadiu, i la unitat mínima de sòl forestal de 25 Ha. que estableixen els 
respectius Decrets d’Unitats Mímines i, acreditar per part del promotor i propietari dels 
terrenys, que l’activitat econòmica principal és agrícola, ramadera o forestal. No s’hauria de 
permetre, les instal�lacions industrials vinculades a les activitats agrícoles, ramaderes o 
forestals, ni tampoc les vivendes familiars si no estan vinculades a l’activitat agrícola. 

- La rehabilitació d’habitatges presents en aquest espai hauria de està subjecte, a la 
redacció d’un catàleg de masies i cases rurals que per raons arquitectòniques, històriques o 
artístiques són susceptibles de reconstrucció. Els usos que caldria permetre per la 
rehabilitació d’edificacions són els d’habitatges, residencial, turisme rural i/o hostaleria 
rural, restauració i activitats d’educació en el lleure. Les ampliacions no suposaran mai un 
augment superior del 20% de la superfície construïda. 

- L’obertura de pistes estarà condicionada a llicència municipal i, al marge de les 
prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai no podrà ser superior als 3 
metres, ni generar desforestació, modificació de les escorrenties i creació d’erosions del sòl, 
a banda de que el seu ús sigui el propi de l’activitat forestal. 

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal serà necessària llicència municipal, 
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prèvia presentació del corresponent Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal. Així mateix, 
caldrà que aquestes àrees compleixin les condicions exigides per a la prevenció d’incendis. 

- Cal establir una major regulació dels usos en sòl forestal i promoure una gestió forestal 
sostenible. Així doncs en sòl forestal hauria de quedar prohibit qualsevol transformació del 
sòl que lesioni el valor específic de la vegetació arbòria i la plantació intensiva d’espècies 
que puguin alterar l’equilibri ecològic i l’entitat de les vegetacions autòctones. 

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

- Cal dotar el Parc agrícola 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Caldria 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. 

Mesures ambientals 

- Caldria aplicar mesures de gestió forestal per tal de reduir el risc d’incendi de la zona i 
evitar la pèrdua o l’abandó dels conreus d’oliveres, vinyes i cereals. En aquest sentit es 
recomana la promoció de plans tècnics de gestió i millora forestal per millorar l’estructura 
de determinades suredes, la redacció d’un pla de prevenció d’incendis forestals i aplicar 
mesures per tal d’evitar la pèrdua de les zones agrícoles. 

- La inclusió dels Aspres occidentals de les Alberes a l’espai del PEIN del massís de l’Albera 
és considera que seria la mesura o el requeriment de protecció més adequat per preservar-
ne els seus elevats valors naturals. De fet la proposta de Parc Natural de l’Albera hauria 
d’anar en aquest sentit, és a dir, incloure el massís com a tal, juntament amb els estanys 
del Canadal o de la Jonquera i aquest espai i, desenvolupar-hi un Pla Especial de Protecció i 
una figura d’especial protecció degut a la importància botànica i faunística de tot aquest 
sector. 

- Davant l’elevada fragilitat d’aquest espai, es recomana establir mesures per tal d’evitar 
l’excessiva freqüentació antròpica i reduir els atropellaments de la fauna. Caldria també 
regular l’activitat cinegètica i evitar la pastura en aquells indrets més fràgils, com també les 
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alteracions dels règims d’inundació i les dessecacions de els masses d’aigua. Finalment, 
s’haurien d’evitar els abocaments de deixalles, l’obertura de noves activitats extractives i 
garantir una correcta restauració de les existents actualment. 

- Caldria conservar el Parc Agrari de l’Alt Empordà amb els seus 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. 
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Sant Llorenç de la Muga: “la Garrotxa d’Empordà (sector meriodinal)”, “Plans 
al�luvials de la Muga” i “la Garriga d’Empordà i Plans de Palau i dels Estanys”. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria evitar l’obertura de noves activitats extractives i solament permetre les actualment 
existents fins al termini de venciment de la llicència d’activitat. Caldria també evitar 
possibles ampliacions de les actualment existents i assegurar la restauració de les mateixes.  

- Caldria evitar la construccions de nous habitatges, excepte en aquells casos en què 
l’edificació estigui relacionada amb l’activitat agrícola, es respecti la unitat mínima de 
conreu, i les edificacions es situïn sempre en sòl rústec o agrícola.  

- Caldria establir una regulació més específica de les tanques de manera que es garantís la 
permeabilitat per a la fauna. Així, en sòl agrícola no s’haurien d’admetre tanques 
cinegètiques ni reixades i aquestes haurien de limitar-se a filats longitudinals, tanques de 
fusta o vegetals o bé, amb murs de pedra seca. No haurien de ser admesos tancats opacs 
de fàbrica ni els que tinguin les característiques pròpies de les tanques urbanes, ni els filats 
de malla. En sòl forestal no s’hauria d’admetre cap tipus de tanca, excepte que siguin de 
paret de pedra seca.   

- Únicament caldria permetre l’ampliació de les explotacions ramaderes existents sempre i 
quan estiguin per sota de les 200 Unitats Ramaderes.  

- Per tal de millorar i conservar la qualitat estètica de l’indret, caldria establir mesures per 
tal de pal�liar l’impacte paisatgístic que provoquen les construccions agropecuàries existents 
(com ara l’establiment de pantalles arbrades, determinar la naturalesa dels materials 
constructius, etc.). 

- No s’haurien de permetre les instal�lacions i construccions d’utilitat pública i interès social, 
ni tampoc les construccions relacionades amb l’execució, manteniment i servei d’obres 
públiques, susceptibles d’alterar el paisatge i els valors paisatgístics, històrics, arqueològics, 
científics, ambientals o culturals.  

- Es considera molt positiu que s’estableixi una figura de gestió i es redacti un pla de 
desenvolupament rural que vetlli per a la conservació dels valors naturals de l’espai i el seu 
ús respectuós, però es creu convenient també, que aquesta iniciativa vagi acompanyada 
d’un Pla Especial urbanístic de regulació d’usos per tal d’assegurar el manteniment i la 
qualitat paisatgística d’aquest indret.  

- Caldria que en el sistema hídric s’establissin perímetres de protecció de 25 m. a banda i 
banda de la llera o de les zones sotmeses freqüentment a la inundació i,  marcar un radi de 
protecció de 50 m. de les fonts i surgències. 

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal hauria de ser necessària llicència 
municipal, prèvia presentació del corresponent Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal, sense 
perjudici de les competències dels organismes corresponents. Així mateix, caldrà que 
aquestes àrees compleixin les condicions exigides per a la prevenció d’incendis. 

- L’obertura de noves pistes estarà condicionada a llicència municipal i al marge de les 
prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai no podrà ser superior als 3 m i 
el seu ús tant sols destinat al propi de l’activitat forestal. Tot i que s’hauria de prioritzar la 
utilització de les actuals vies de comunicació i corredors existents procurant mantenir la 
unitat de les explotacions i mirant d’evitar la fragmentació dels camps i les zones arbrades. 

- Degut a la vulnerabilitat de l’espai es considera incompatible amb l’ús industrial. Per això 
es recomana que el planejament no admeti els usos industrials  dins d’aquest espai i que les 
petites industries existents puguin realitzar ampliacions fins a un màxim del 30% de la seva 
superfície construïda, sempre i quan s’incorporin mesures d’integració paisatgística. 
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- La parcel�la mínima per a construir un habitatge unifamiliar hauria d’adequar a la unitat 
mínima de conreu que és de 45 ha o a la unitat mínima en sòl forestal que és de 25 ha. 

- Seguint el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de 
l’Agència Catalana de l’Aigua es recomana el que els usos a la Muga haurien de tenir en 
compte els períodes d’avingudes. 

- Els càmpings, zones d’acampada i les instal�lacions annexes no s’haurien d’establir en 
zones arbrades i de bosc de ribera. Preferentment s’haurien d’establir sobre sòls d’escàs 
valor agrícola. 

Mesures ambientals 

- Caldria evitar l’aparició de noves activitats extractives i clausurar i restaurar les 
actualment existents. La recuperació del bosc de ribera, que ha estat substituït en molts 
trams per canyars (Arundo donax) i herbassars hauria, també, de ser un objectiu primordial 
de restauració. Caldria també preservar de qualsevol incendi la zona de garriga, ja que és 
on l’esparver cendrós es troba establert. La conservació d’aquesta espècie depèn també de 
mesures de vigilància i protecció especial que evitin la caça furtiva i l’espoli de nius.  

- Donada la important qualitat ecològica i paisatgística de la Garriga, caldria que aquest 
funcionés com un veritable parc natural, de manera que encara que no obtingui la figura, es 
gestioni i es promocioni de la mateixa manera. 

- Finalment, cal esmentar que recentment, la Fundació Territori i Paisatge de la Caixa 
Catalunya i els diversos ajuntaments implicats en l’espai promouen una figura de gestió que 
integri les diverses institucions implicades en l’espai i la redacció d’un pla de 
desenvolupament rural que vetlli per la conservació dels valors naturals de l’espai i el seu ús 
respectuós. A més, també es preveu instal�lar un punt d’observació paisatgística a la 
carretera que uneix Avinyonet de Puigventós amb Llers per tal de promoure la sensibilització 
i la interpretació sobre l’espai; i dissenyar una ruta ecoturística d’interpretació i descoberta 
del paisatge mitjançant la recuperació dels camins que circulen per l'interior de la zona. 

- Es proposa promoure plans de gestió i millora forestal per tal de reduir el risc d’incendi, 
millorar l’estructura de les masses forestals i afavorir les alzines enfront dels pins. Caldria 
regular l’accés al medi forestal en les èpoques on el risc d’incendi és major i impulsar la 
creació d’un consorci que treballi per al reconeixement de l’espai i per el desenvolupament 
econòmic d’aquesta zona, i en concret per la promoció  d’un turisme sostenible basat en els 
valors naturals i cultural de l’àrea.   

- Caldria establir mesures a la Muga per tal de poder restaurar des del punt de vista natural 
els espais afectats per la construcció de motes i nuclis urbans. A nivell concret es proposa: 
impulsar plans per recuperar el bosc de ribera, que sovint ha desaparegut o ha estat 
substituït per canyes (Arundo donax), robínies (Robinia pseudoacacia) o negundos (Acer 
negundo); controlar i evitar l’aparició de noves activitats extractives; delimitar i respectar el 
domini públic hidràulic, tot prohibint-hi, tal com indica la Llei d’Aigües, les construccions, les 
plantacions i els camps de conreu; disposar d’un pla de gestió que determini els usos 
admesos i prohibits, fent especial esment a la prohibició d’introducció de fauna exòtica i de 
l’acampada il�legal, sobretot al pantà de Boadella; minimitzar l’efecte barrera que la presa 
suposa per a moltes espècies de fauna;i finalment, s’hauria d’aplicar el codi de bones 
pràctiques agrícoles, per evitar la contaminació difusa de l’aigua per pesticides, herbicides, 
nitrats, etc. 
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Sant Miquel de Fluvià: “Plans al�luvials del riu Fluvià” i ‘‘Parc Agrari de l'Alt 
Empordà’’. 

Mesures urbanístiques 

- Seguint el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de 
l’Agència Catalana de l’Aigua es recomana el que els usos en aquesta zona haurien de tenir 
en compte els períodes d’avingudes que aquest estableix, com també la regulació que 
proposa. 

- La construcció de tanques en espais oberts hauria de limitar-se a aquells casos en què 
siguin imprescindibles en funció de l’ús i les circumstàncies del lloc. Les tanques haurien de 
ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència i el pas de la petita fauna 
terrestre pròpia del lloc. No s’haurien d’admetre tanques d’obra, llevat de murs de pedra 
seca.  

- En general en tot l’espai s’hauria de prioritzar la utilització de les actuals vies de 
comunicació i corredors existents procurant mantenir la unitat de les explotacions i mirant 
d’evitar la fragmentació dels camps i les zones arbrades. En qualsevol cas, l’obertura de 
nous camins s’hauria de realitzar per mitjà d’un Pla especial, sense que en cap cas 
comportin terraplens de més de dos metres, desforestació o erosió del sòl. 

- La implantació d’habitatges hauria d’estar únicament supeditada a l’activitat agrícola, 
ramadera i forestal. A més, tant en la implantació d’aquests com de noves activitats 
agrícoles, forestals i agropecuàries, caldria fixar la unitat mínima de conreu en 1,5 Ha. en 
regadiu, 4,5 Ha. en secà i 25 Ha. en sòl forestal i limitar-les en zones on el pendent sigui 
inferior al 20%. 

- Caldria la redacció d’un POUM que tingui en compte els valors del sòl no urbanitzable i 
garanteixi la conservació del riu Fluvià. 

Mesures ambientals  

- Per la zona del riu Fluvià caldria desenvolupar a tots els municipis per on circula el riu un 
Pla Especial de protecció del paisatge i del medi natural. Aquest pla hauria de recollir els 
principals valors paisatgístics de les riberes fluvials, així com els espais associats necessaris 
per la conservació de tot l’indret. En aquest sentit el pla plurimunicipal hauria de definir les 
principals accions de restauració així com els usos i construccions permeses per tal de 
mantenir la integritat de l’espai. 

- S’hauria de prohibir la implantació de noves activitats en les lleres i zones roperes al riu 
Fluvià, així com l’ampliació de les actuals. D’altra banda les activitats ja finalitzades 
s’haurien de restaurar convenientment seguint el que estableix la Llei 12/1981, de manera 
que sigui restituïda tota la vegetació de ribera i en cap cas convertint aquestes àrees en 
espais turístics o lúdics. Finalment per les activitats autoritzades i en funcionament s’hauria 
d’establir un control periòdic per comprovar que es realitza l’activitat correctament i no es 
produeixen problemes en la capa del freàtic així com en zones properes. 

- Cal establir mesures per reduir la contaminació dels aqüífers per part de les activitats 
ramaderes i assegurar la qualitat de l’aigua de les rieres. Per tant caldria limitar la 
instal�lació d’una major cabana porcina i revisar els Plans de dejeccions ramaderes de les 
explotacions porcines presents a la zona i adoptar mesures per recuperar les àrees més 
afectades per nitrats i l’estat dels aqüífers. 
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Sant Mori: “Parc Agrari de l'Alt Empordà’’,  “Serra de Valldevià i Ventalló i muntanya de 
Sant Grau” i “Plans al�luvials del riu Fluvià”. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria seguir el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell 
d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua on es recomanen diferents usos en funció 
dels períodes d’avingudes. 

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal i, al marge de les prescripcions de 
l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai hauria de ser superior als 3 metres i el seu ús 
tan sols destinat al propi de l’activitat forestal. 

- No s’haurien de permetre cementiris de cotxes, dipòsits de ferralla i de runes, abocaments 
controlats i incontrolats, com també l’ús d’acampada, de càmping i caravàning. 

- Caldria no permetre usos industrials que no vagin vinculats a l’activitat agrícola o forestal i 
que impliquin un procés productiu. 

- Caldria regular de manera especial els usos hotelers, sanitariassistencial, recreatiu i 
esportiu, i de manera general, no permetre’ls en sòl forestal. 

- No s’hauria de permetre la instal�lació de tanques, excepte aquelles que són necessàries 
per l’activitat agropecuària i aquelles que delimitin instal�lacions vinculades amb l’activitat 
forestal, les quals no caldria que es separin més de 5 m. de la instal�lació pertinent. En 
aquests casos aquestes haurien de garantir la permeabilitat de la fauna. 

- Caldria limitar la implantació de noves explotacions agropecuàries, de manera que 
únicament es permetin ampliacions fins a un 20%, sempre i quan aquestes estiguin per sota 
de les 200 Unitats Ramaderes. 

- Pel que fa als magatzems, aquests haurien també d’estar permesos sempre i quan vagin 
relacionats amb les activitats agrícoles, ramaderes i forestals i compleixin també les unitats 
mínimes especificades anteriorment. 

- No s’haurien de permetre nous habitatges en indrets on ja hi ha algun habitatge per 
ampliació del programa familiar. Es poden permetre ampliacions fins a un 20% dels 
habitatges actualment existents i fixar la impossibilitat de vendre la construcció en un 
termini de 10 anys o la obligatorietat de ser primera residència. En les masies existents no 
s’hauria de permetre la seva divisió per tal de permetre-hi altres habitatges. 

- En sòl forestal caldria evitar qualsevol transformació que lesioni els valors específics de la 
vegetació arbòria existent i en especial s’hauria de prohibir l’obertura de noves activitats 
extractives, la implantació de granges i la plantació intensiva d’espècies. 

- A la zona del Fluvià s’hauria de prioritzar la utilització de les actuals vies de comunicació i 
corredors existents procurant mantenir la unitat de les explotacions i mirant d’evitar la 
fragmentació dels camps i les zones arbrades. 

- Caldria prohibir la implantació de noves activitats en les lleres i zones properes al riu 
Fluvià, així com l’ampliació de les actuals. Les activitats ja finalitzades s’haurien de restaurar 
convenientment seguint el que estableix la Llei 12/1981 i en cap cas convertint aquestes 
àrees en espais turístics o lúdics. 

- Caldria evitar la implantació d’aquest de granges intensives i en qualsevol cas s’hauria de 
limitar la seva superfície, per tal d’evitar un impacte negatiu en tot l’àrea. 

- En sòl d’interès forestal, la implantació de construccions d’utilitat pública i interès social i 
aquelles relacionades amb l’execució, el manteniment i el servei de les obres públiques, 
haurien de redactar un Pla Especial que contemplés l’impacte ambiental i paisatgístic i reguli 
les condicions formals, estètiques i tècniques. 
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Mesures ambientals  

- Caldria proporcionar incentius per tal d’evitar l’abandó de les pràctiques agrícoles 
tradicionals, mantenir els marges arbrats presents i establir una correcta integració de les 
explotacions ramaderes. 

- Caldria l’aplicació de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i Plans Simples de 
Gestió Forestal (PSGF) per tal de millorar la qualitat de les masses forestals i disminuir el 
risc d’incendi forestal. 

- Caldria aplicar mesures administratives i fiscals especials per garantir el manteniment dels 
usos agraris del sòl. La signatura de contractes territorials d’explotació previstos a la Llei 
d’orientació agrària, les fórmules de contractes de custòdia del territori, l’obertura de línies 
d’ajut i de suport a la pagesia i l’atorgament de bonificacions de caràcter fiscal pel sòl 
destinat a aquests usos serien eines a tenir en consideració. 

- Pel riu Fluvià caldria desenvolupar a tots els municipis per on circula el riu un Pla Especial 
de protecció del paisatge i del medi natural. Aquest pla hauria de recollir els  principals 
valors paisatgístics de les riberes fluvials, així com els espais associats necessaris per la 
conservació de tot l’indret. En aquest sentit el pla plurimunicipal hauria de definir les 
principals accions de restauració així com els usos i construccions permeses per tal de 
mantenir la integritat de l’espai. 

- Seria oportú, a la zona del riu Fluvià, establir un cens de les activitats extractives, per tal 
d’evitar l’aparició de noves activitats que puguin agreujar encara més la situació del riu, i 
vetllar perquè es facin les restauracions adients. 

- Caldria analitzar la conveniència de crear entre les diferents administracions i agents 
territorials implicats un Consorci per la protecció i conservació del Fluvià, com també la 
promoció dels seus valors naturals a través de centres d’interpretació o de fomentar la 
restauració del trams més degradats.  
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Sant Pere Pescador: “Parc Agrari de l'Alt Empordà’’, ‘‘Connector Riu Vell-Parc 
Natural dels Aiguamolls de l'Empordà’’ i ‘‘Cinclaus-Riu Vell’’. 

Mesures urbanístiques 

- Classificació de les àrees delimitades al catàleg com a sòl no urbanitzable d’especial 
protecció donant-li un règim d’usos que garanteixi la protecció davant la transformació 
urbanística. 

- Redacció d’un Pla Especial de Protecció del medi natural i paisatgístic de caràcter 
plurimunicipal que desenvolupi el règim d’usos i que fomenti els usos agraris i l’agricultura 
ecològica. 

- La Clau 11 del planejament resulta adequada, tot i que caldria augmentar les bandes de 
protecció del Riu Vell i les sèquies. 

- Són incompatibles amb la preservació de l’espai el Sector UA 14 Fluvià Nàutic. 

- Modificació del PGOU desclassificant el sòl urbanitzable no programat Antiga Marina de 
Llevant. 

- En la previsió contemplada a l’article 135 del PGOU respecte el sistema de cursos fluvials i 
cicle hidrològic Clau F sembla possible la canalització del riu, contradictoria amb la 
preservació d’aquest element natural i recuperació de l’equilibri ecològic, pel que caldria 
revisar el seu contingut. 

- Caldria limitar els usos en aquest sòl no urbanitzable, mitjançant el procediment de 
declaracions d’utilitat pública i interès social, per evitar malmetre els valors presents a la 
zona, fixant amb detall els usos prohibits i incompatibles. 

Mesures ambientals 

- Recuperació dels marges del Riu Vell i del Riu Fluvià, fixant les zones de domini públic i 
servitud legal i impedint l’ocupació d’aquestes. 

- Creació d’un Parc Fluvial inpulsat per les administracions locals potenciant els valors 
naturals de la zona de Riu Vell. 

- Delimitació de les zones inundables per part de l’ACA. 

- Fixació dels cabals ecològics o cabals de manteniment pels rius inclosos per part de l’ACA i 
el DMAiH. 

- Compra per part d’administracions o fundacions de sòl en zona per gestionar-lo 
correctament. 

- Valorar la possible inclusió de la zona de Riu Vell al PEIN com a ampliació de l’EIN del 
Aiguamolls de l’Empordà. 

- Avaluar la conveniència de redactar i aprovar , per part de l’administració de costes, les 
normes de protecció de tot el tram de costa corresponent al Golf de Roses, establint 
extenses franges de protecció primera línia del litoral. 

- Ordenar els accesos a la platja i zona aparcaments. 

- Inclusió de l’espai Riu Vell a la Xarxa Natura 2000 pel fet que conté hàbitats o espècies 
considerades prioritàries segons la Directiva d’hàbitats que estan insuficientment 
representades a Catalunya. 

- Creació i impuls de la figura dels parcs Agrícoles, que garanteixi el manteniment de l’estadi 
rural i dels usos i activitats agro-forestals dels referits espais, tot impedint la transformació 
progressiva d’aquests sòls i interdictant la implantació d’usos aliens als estrictament 
agrícoles. Parcs agraris gestionats prèvia la constitució d’un Consorci d’Administracions i tot 
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dotant-se de mitjans de finançament. 

 
 



 
 

168 
 

 

Santa Llogaia d’Àlguema: “Plans al�luvials del riu Manol” i “Plans al�luvials de la 
riera d’Àlguema”. 

Mesures urbanístiques 

- Seguint el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de 
l’Agència Catalana de l’Aigua es recomana el que els usos en aquesta zona haurien de tenir 
en compte els períodes d’avingudes que aquest estableix, com també la regulació que 
proposa. 

- En tot l’espai no s’haurien de permetre noves activitats extractives. Alhora, s’haurien 
d’establir límits per les activitats actuals properes a la llera del riu i iniciar el procés de 
restauració de les que es trobin aturades d’acord amb la Llei 12/1981 per a la restauració 
dels espais afectats per activitats extractives. 

- La construcció de tanques en espais oberts hauria de limitar-se a aquells casos en què 
siguin imprescindibles en funció de l’ús i les circumstàncies del lloc. Les tanques haurien de 
ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència i el pas de la petita fauna 
terrestre pròpia del lloc. No s’haurien d’admetre tanques d’obra, llevat de murs de pedra 
seca. 

- Els càmpings, zones d’acampada i les instal�lacions annexes no s’haurien d’establir en 
zones arbrades i de bosc de ribera. 

- L’emplaçament i el tipus de construcció d’utilitat pública i interès social hauria d’estar 
condicionat a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un estudi 
d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials de la seva implantació. 

- En sòl agrícola no s’hauria de permetre la implantació de vivers, hivernacles, noves 
explotacions agropecuàries de caire intensiu i nous habitatges. Únicament, s’hauria de 
permetre l’ampliació dels habitatges i construccions existents en un 20% de la seva 
superfície. 

- S’hauria de prioritzar la utilització de les actuals vies de comunicació i corredors existents 
procurant mantenir la unitat de les explotacions i mirant d’evitar la fragmentació dels camps 
i les zones arbrades.  

Mesures ambientals  

- Caldria establir mesures de regeneració de la vegetació de ribera en els trams de riu més 
degradats i respectar el domini públic hidràulic, evitant l’ocupació de la llera per plantacions 
de pollancres, plàtans, acàcies, canyes, conreus i, especialment, zones industrials o 
urbanes.  

- Es recomana aplicar mesures per evitar la implantació de noves activitats extractives, i per 
la restauració de les presents. 
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Saus - Camallera: “Serra de Valldevià i Ventalló i muntanya de Sant Grau”.  

Mesures urbanístiques 

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal i, al marge de les prescripcions de 
l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai hauria de ser superior als 3 metres i el seu ús 
tan sols destinat al propi de l’activitat forestal. 

- No s’haurien de permetre cementiris de cotxes, dipòsits de ferralla i de runes, abocaments 
controlats i incontrolats, com també l’ús d’acampada, de càmping i caravàning. 

- Caldria no permetre usos industrials que no vagin vinculats a l’activitat agrícola o forestal i 
que impliquin un procés productiu. 

- Caldria regular de manera especial els usos hotelers, sanitariassistencial, recreatiu i 
esportiu, i de manera general, no permetre’ls en sòl forestal. 

- No s’hauria de permetre la instal�lació de tanques, excepte aquelles que són necessàries 
per l’activitat agropecuària i aquelles que delimitin instal�lacions vinculades amb l’activitat 
forestal, les quals no caldria que es separin més de 5 m. de la instal�lació pertinent. En 
aquests casos aquestes haurien de garantir la permeabilitat de la fauna. 

- Caldria limitar la implantació de noves explotacions agropecuàries, de manera que 
únicament es permetin ampliacions fins a un 20%, sempre i quan aquestes estiguin per sota 
de les 200 Unitats Ramaderes. 

- Caldria que totes les surgències d’aigua tinguessin una àrea de protecció delimitada a 
partir d’una zona definida per un radi de 50 m. al seu voltant. 

- La implantació d’habitatges hauria d’estar únicament supeditada a l’activitat agrícola, 
ramadera i forestal. A més, tant en la implantació d’aquests com de noves activitats 
agrícoles, forestals i agropecuàries, caldria fixar la unitat mínima de conreu en 1,5 Ha. en 
regadiu, 4,5 Ha. en secà i 25 Ha. en sòl forestal i limitar-les en zones on el pendent sigui 
inferior al 20%. 

- Pel que fa als magatzems, aquests haurien també d’estar permesos sempre i quan vagin 
relacionats amb les activitats agrícoles, ramaderes i forestals i compleixin també les unitats 
mínimes especificades anteriorment. 

- No s’haurien de permetre nous habitatges en indrets on ja hi ha algun habitatge per 
ampliació del programa familiar. Es poden permetre ampliacions fins a un 20% dels 
habitatges actualment existents i fixar la impossibilitat de vendre la construcció en un 
termini de 10 anys o la obligatorietat de ser primera residència. En les masies existents no 
s’hauria de permetre la seva divisió per tal de permetre-hi altres habitatges. 

- En sòl forestal caldria evitar qualsevol transformació que lesioni els valors específics de la 
vegetació arbòria existent i en especial s’hauria de prohibir l’obertura de noves activitats 
extractives, la implantació de granges i la plantació intensiva d’espècies. 

- La zona de la Lluena la classificada com a sòl no urbanitzable s’hi permet l’ús residencial i 
fins i tot convertir aquesta zona en una àrea residencial d’edificació aïllada de baixa 
densitat. Aquest aspecte es considera molt negatiu i caldria garantir-ne la seva protecció. 

Mesures ambientals  

- Caldria proporcionar incentius per tal d’evitar l’abandó de les pràctiques agrícoles 
tradicionals, mantenir els marges arbrats presents i establir una correcta integració de les 
explotacions ramaderes. 

- Caldria l’aplicació de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i Plans Simples de 
Gestió Forestal (PSGF) per tal de millorar la qualitat de les masses forestals i disminuir el 
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risc d’incendi forestal. 

- Caldria aplicar mesures administratives i fiscals especials per garantir el manteniment dels 
usos agraris del sòl. La signatura de contractes territorials d’explotació previstos a la Llei 
d’orientació agrària, les fórmules de contractes de custòdia del territori, l’obertura de línies 
d’ajut i de suport a la pagesia i l’atorgament de bonificacions de caràcter fiscal pel sòl 
destinat a aquests usos serien eines a tenir en consideració. 
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Selva de Mar: ‘‘Valls del Cap de Creus’’. 

Mesures urbanístiques 

- És necessari la Redacció d’un Pla Especial de protecció del paisatge i regulació del sòl no 
urbanitzable garantint l’aparició de construccions únicament vinculades a usos agroforestals i 
que reguli la integració d’aquestes a l’entorn. 

- Catalogar les construccions agrícoles de pedra seca que aporten gran valor al paisatge i 
garantir el desenvolupament d’un projecte de consolidació i restauració d’aquests elements 
singulars. 

- Introduir disposicions normatives en el planejament urbanístic que interdictin l’afectació 
amb obra de fàbrica els torrents i rieres presents a les àrees delimitades i garantir la no 
ocupació del Domini Públic Hidràulic. 

- Limitar i prohibir la transformació en habitatges de les antigues construccions agrícoles 
(cabanes, barraques i casetes de pastor). 

- Modificació puntual de la Normativa Urbanística per deixar sense efecte el règim fixat a la 
Norma 5.4 i la previsió d’edificacions de volum construït de 1200m3 en parcel.la de 5000m2 
en 6 diferents suposits de condominis i en parcel.les de 15.000m2 en nous condominis, 
donat que es tracta de disposicions contràries a Dret, en permetre, de forma encoberta,  la 
seva transformació urbanística del sòl no urbanitzable i sense respectar la Unitat Mínima de 
Conreu, desfigurant de forma irrevesible el paisatge. 

Mesures ambientals 

- Impulsar un projecte agroambiental per fomentar la recuperació de la vinya i l’olivera i 
consolidar l’arquitectura tradicional. 

- Impulsar Contractes Territorials previstes a la Llei d’Orientació Agraria,  i els acords de 
custòdia poden ser d’interès en aquest espai. 

- Inclusió a la Xarxa Natura 2000 pel fet que conté hàbitats o espècies considerades 
prioritàries segons la Directiva d’hàbitats que estan insuficientment representades a 
Catalunya. 
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Torroella de Fluvià: ‘‘La Pedrera de Vilamacolum’’, ‘‘Camps del Serrat-Les 
Roquetes-Turó de la Bomba’’ i ‘‘Parc Agrari de l'Alt Empordà’’. 

Mesures urbanístiques 

- Assegurar la qualificació de SNU d’especial protecció a tot el sector comprés dins el 
municipi de l’espai Camps del Serrat-Roquetes-La Bomba. 

- Promoure un Pla Especial de Protecció de l’Espai , que garanteixi el manteniment de l’ús 
agrícola, reguli la pressió ramadera, preservi la flora especial, les zones humides i closes en 
aquest espai. 

- Caldria limitar els usos en aquest sòl no urbanitzable, mitjançant el procediment de 
declaracions d’utilitat pública i interès social, per evitar malmetre els valors presents a la 
zona, fixant amb detall els usos prohibits i incompatibles. 

- Inclusió de la pedrera de Vilacolum en un Catàleg de Patrimoni Natural, previst a les 
normes subsidiàries. 

- Dotació d’un rèdim de protecció de la pedrera de Vilamacolum per a l’adequació de l’entorn 
immediat aquest espai evitant la seva degradació. 

- Procurar que les cessions del sector PPR3 es concentrin a l’espai fronterer amb la pedrera 
de Vilacolum. 

Mesures ambientals 

-Creació i impuls de la figura dels parcs Agrícoles, que garanteixi el manteniment de l’estadi 
rural i dels usos i activitats agro-forestals dels referits espais, tot impedint la transformació 
progressiva d’aquests sòls i interdictant la implantació d’usos aliens als estrictament 
agrícoles. Parcs agraris gestionats prèvia la constitució d’un Consorci d’Administracions i tot 
dotant-se de mitjans de finançament. 
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La Vajol: “la Garrotxa d’Empordà (sector septentrional)”. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria fixar la unitat mínima en sòl agrícola en 4,5 Ha. Tal i com ho prescriu el Decret 
169/83 i de 25 Ha. en sòl forestal segons el Decret 35/1990 d’Unitats Mínimes Forestals. 
També es recomana que s’estableixi un regulació més acurada per l’assentament 
d’habitatges en sòl agrícola, de manera que la construcció d’aquests vagi indiscutiblement 
lligada l’activitat agrícola i ramadera. 

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal caldria que fos necessària la 
llicència municipal, prèvia presentació de Pla de Gestió i Millora Forestal, sense perjudici de 
les competències dels organismes corresponents i que es compleixin les condicions exigides 
per a la prevenció d’incendis. 

- L’obertura de pistes estarà condicionada a llicència municipal i, al marge de les 
prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai no podrà ser superior als 3 m i 
el seu ús el propi de l’activitat forestal o agrícola. 

- Degut a la vulnerabilitat de l’espai es considera incompatible l’ús industrial. Per això es 
recomana que els planejaments no admetin aquest tipus d’ús i que les petites industries 
existents puguin realitzar ampliacions fins a un màxim del 50% de la seva superfície 
construïda sempre i quan incorporin mesures d’integració paisatgística. 

- Caldria establir una regulació més específica de les tanques de manera que es garantís la 
permeabilitat per a la fauna. En aquest mateix sentit es recomana que en sòl agrícola no 
s’admetin tanques cinegètiques i es limiti a filats longitudinals, tanques de fusta, vegetals o 
bé amb murs de pedra seca i congruents amb el caràcter rural de l’espai. No haurien de ser 
admesos tancats opacs de fàbrica ni els que tinguin les característiques pròpies de les 
tanques urbanes. En sòl forestal no s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

- Caldria evitar la construcció d’instal�lacions, fins i tot les d’interès públic, susceptibles 
d’alterar el paisatge. En aquest sentit, aquestes haurien d’estar subjectes a la redacció d’un 
Pla Especial que en determini els impactes i la seva correcció. En cap cas aquestes s’haurien 
d’implantar en els sòls qualificats com a forestals. 

- Caldria promoure i autoritzar usos turístics com l’ecoturisme i el turisme rural, sempre i 
quan s’ubiquin en edificacions existents. 

- Les activitats extractives haurien d’estar excloses en tot l’àmbit de l’espai deixant les 
actuals fora d’ordenació. 

- S’hauria d’establir una regulació més acurada de les zones hídriques. Així doncs, caldria 
determinar la zona de domini públic hidràulic i no permetre-hi les plantacions lineals de 
pollancres i plàtans. En cas de no delimitar-se aquesta zona caldria establir una franja de 
protecció mínima de 20 m a partir dels marges que delimiten el curs on no s’hauria 
d’admetre cap construcció ni les plantacions d’arbres planifolis.  

- La col�locació de cartells o altres elements publicitaris que distorsionin la visió del paisatge 
natural i els perfils del municipi no hauria de ser admesa, llevat de la normalitzada en la 
senyalització viària. 

Mesures ambientals 

- Es proposa promoure plans de gestió i millora forestal per tal de reduir el risc d’incendi i 
millorar l’estructura de les masses forestals. En aquest sentit doncs, la gestió hauria 
d’afavorir les alzines i les suredes enfront dels pins; regular l’accés al medi forestal en les 
èpoques on el risc d’incendi és major; desenvolupar un Pla de Prevenció d’incendis forestals 
i dotar l’espai d’una infraestructura bàsica per la prevenció. 
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- Caldria en els cursos d’aigua potenciar la vegetació de ribera. 

- Caldria establir mesures per protegir les suredes més ben estructurades, amb la declaració 
de bosc protegit, segons la Llei forestal. 

- S’hauria de promoure la catalogació de Reserva Natural les diferents rieres que davallen 
del massís de les Salines i aboquen al pantà de Boadella.  

- Caldria aturar l’aparició de noves activitats extractives i adoptar mesures de restauració 
adequades de les activitats extractives actualment existents i abandonades; i evitar el 
desmantellament dels murs de pedra seca que configuren part d’aquest espai i que 
tradicionalment han caracteritzat els vessants.   

- Cal esmentar que la inclusió d’aquest espai al PEIN del massís de les Salines i declarar tota 
aquesta zona Parc Natural seria una opció per dinamitzar el teixit socioeconòmic dels 
municipi de la zona i garantir la pervivència dels valors ecològics de l’espai.  

- Es recomana impulsar un consorci de promoció de la Garrotxa d’Empordà que treballi per 
al reconeixement de l’espai i les seves possibilitats en turisme sostenible. 
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Ventalló: “Parc Agrari de l'Alt Empordà”, “Serra de Valldevià i Ventalló i muntanya de 
Sant Grau” i “Plans al�luvials del riu Fluvià”. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria seguir el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell 
d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua on es recomanen diferents usos en funció 
dels períodes d’avingudes. 

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal i, al marge de les prescripcions de 
l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai hauria de ser superior als 3 metres i el seu ús 
tan sols destinat al propi de l’activitat forestal. 

- No s’haurien de permetre cementiris de cotxes, dipòsits de ferralla i de runes, abocaments 
controlats i incontrolats, com també l’ús d’acampada, de càmping i caravàning. 

- Caldria no permetre usos industrials que no vagin vinculats a l’activitat agrícola o forestal i 
que impliquin un procés productiu. 

- Caldria regular de manera especial els usos hotelers, sanitariassistencial, recreatiu i 
esportiu, i de manera general, no permetre’ls en sòl forestal. 

- No s’hauria de permetre la instal�lació de tanques, excepte aquelles que són necessàries 
per l’activitat agropecuària i aquelles que delimitin instal�lacions vinculades amb l’activitat 
forestal, les quals no caldria que es separin més de 5 m. de la instal�lació pertinent. En 
aquests casos aquestes haurien de garantir la permeabilitat de la fauna. 

- Caldria limitar la implantació de noves explotacions agropecuàries, de manera que 
únicament es permetin ampliacions fins a un 20%, sempre i quan aquestes estiguin per sota 
de les 200 Unitats Ramaderes. 

- La implantació d’habitatges hauria d’estar únicament supeditada a l’activitat agrícola, 
ramadera i forestal. A més, tant en la implantació d’aquests com de noves activitats 
agrícoles, forestals i agropecuàries, caldria fixar la unitat mínima de conreu en 1,5 Ha. en 
regadiu, 4,5 Ha. en secà i 25 Ha. en sòl forestal i limitar-les en zones on el pendent sigui 
inferior al 20%. 

- Pel que fa als magatzems, aquests haurien també d’estar permesos sempre i quan vagin 
relacionats amb les activitats agrícoles, ramaderes i forestals i compleixin també les unitats 
mínimes especificades anteriorment. 

- No s’haurien de permetre nous habitatges en indrets on ja hi ha algun habitatge per 
ampliació del programa familiar. Es poden permetre ampliacions fins a un 20% dels 
habitatges actualment existents i fixar la impossibilitat de vendre la construcció en un 
termini de 10 anys o la obligatorietat de ser primera residència. En les masies existents no 
s’hauria de permetre la seva divisió per tal de permetre-hi altres habitatges. 

- En sòl forestal caldria evitar qualsevol transformació que lesioni els valors específics de la 
vegetació arbòria existent i en especial s’hauria de prohibir l’obertura de noves activitats 
extractives, la implantació de granges i la plantació intensiva d’espècies. 

- A la zona del Fluvià s’hauria de prioritzar la utilització de les actuals vies de comunicació i 
corredors existents procurant mantenir la unitat de les explotacions i mirant d’evitar la 
fragmentació dels camps i les zones arbrades. 

- Caldria prohibir la implantació de noves activitats en les lleres i zones properes al riu 
Fluvià, així com l’ampliació de les actuals. Les activitats ja finalitzades s’haurien de restaurar 
convenientment seguint el que estableix la Llei 12/1981 i en cap cas convertint aquestes 
àrees en espais turístics o lúdics. 

- Caldria evitar la implantació d’aquest de granges intensives i en qualsevol cas s’hauria de 
limitar la seva superfície, per tal d’evitar un impacte negatiu en tot l’àrea. 
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Mesures ambientals  

- Caldria proporcionar incentius per tal d’evitar l’abandó de les pràctiques agrícoles 
tradicionals, mantenir els marges arbrats presents i establir una correcta integració de les 
explotacions ramaderes. 

- Caldria l’aplicació de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i Plans Simples de 
Gestió Forestal (PSGF) per tal de millorar la qualitat de les masses forestals i disminuir el 
risc d’incendi forestal. 

- Caldria aplicar mesures administratives i fiscals especials per garantir el manteniment dels 
usos agraris del sòl. La signatura de contractes territorials d’explotació previstos a la Llei 
d’orientació agrària, les fórmules de contractes de custòdia del territori, l’obertura de línies 
d’ajut i de suport a la pagesia i l’atorgament de bonificacions de caràcter fiscal pel sòl 
destinat a aquests usos serien eines a tenir en consideració. 

- Pel riu Fluvià caldria desenvolupar a tots els municipis per on circula el riu un Pla Especial 
de protecció del paisatge i del medi natural. Aquest pla hauria de recollir els  principals 
valors paisatgístics de les riberes fluvials, així com els espais associats necessaris per la 
conservació de tot l’indret. En aquest sentit el pla plurimunicipal hauria de definir les 
principals accions de restauració així com els usos i construccions permeses per tal de 
mantenir la integritat de l’espai. 

- Seria oportú, a la zona del riu Fluvià, establir un cens de les activitats extractives, per tal 
d’evitar l’aparició de noves activitats que puguin agreujar encara més la situació del riu, i 
vetllar perquè es facin les restauracions adients. 

- Caldria analitzar la conveniència de crear entre les diferents administracions i agents 
territorials implicats un Consorci per la protecció i conservació del Fluvià, com també la 
promoció dels seus valors naturals a través de centres d’interpretació o de fomentar la 
restauració del trams més degradats.  
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Viladamat: “Parc Agrari de l'Alt Empordà”  i “Serra de Valldevià i Ventalló i muntanya 
de Sant Grau”.  

Mesures urbanístiques 

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal i, al marge de les prescripcions de 
l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai hauria de ser superior als 3 metres i el seu ús 
tan sols destinat al propi de l’activitat forestal. 

- No s’hauria de permetre l’Àrea d’Usos Específics de la zona dels Boets, la qual contempla 
un aparcament de caravanes i que respon a un trasllat d’aquesta activitat, ja que es situa 
en un indret força deslligat del nucli urbà i de la zona industrial i afavoreix la dispersió 
d’usos. 

- Caldria no permetre usos industrials que no vagin vinculats a l’activitat agrícola o forestal i 
que impliquin un procés productiu. 

- No s’hauria de permetre la implantació de cartells i anuncis en tot l’espai, excepte aquells 
proposats per l’administració i que segueixen uns criteris de disseny i integració adequats. 

- Caldria regular de manera especial els usos hotelers, sanitariassistencial, recreatiu i 
esportiu, i de manera general, no permetre’ls en sòl forestal. 

- No s’hauria de permetre la instal�lació de tanques, excepte aquelles que són necessàries 
per l’activitat agropecuària i aquelles que delimitin instal�lacions vinculades amb l’activitat 
forestal, les quals no caldria que es separin més de 5 m. de la instal�lació pertinent. En 
aquests casos aquestes haurien de garantir la permeabilitat de la fauna. 

- Caldria limitar la implantació de noves explotacions agropecuàries, de manera que 
únicament es permetin ampliacions fins a un 20%, sempre i quan aquestes estiguin per sota 
de les 200 Unitats Ramaderes. 

- Pel que fa als magatzems, aquests haurien també d’estar permesos sempre i quan vagin 
relacionats amb les activitats agrícoles, ramaderes i forestals i compleixin també les unitats 
mínimes especificades anteriorment. 

- En sòl d’interès forestal, la implantació de construccions d’utilitat pública i interès social i 
aquelles relacionades amb l’execució, el manteniment i el servei de les obres públiques, 
haurien de redactar un Pla Especial que contemplés l’impacte ambiental i paisatgístic i reguli 
les condicions formals, estètiques i tècniques. 

- No s’haurien de permetre nous habitatges en indrets on ja hi ha algun habitatge per 
ampliació del programa familiar. Es poden permetre ampliacions fins a un 20% dels 
habitatges actualment existents i fixar la impossibilitat de vendre la construcció en un 
termini de 10 anys o la obligatorietat de ser primera residència. En les masies existents no 
s’hauria de permetre la seva divisió per tal de permetre-hi altres habitatges. 

- En sòl forestal caldria evitar qualsevol transformació que lesioni els valors específics de la 
vegetació arbòria existent i en especial s’hauria de prohibir l’obertura de noves activitats 
extractives, la implantació de granges i la plantació intensiva d’espècies. 

- No s’hauria de permetre el sòl urbanitzable industrial a la zona de l’antiga pedrera i on hi 
permet l’ús d’oficines, comercial, magatzems, públic administratiu, tallers de vehicles i 
industrials i garatges, ja que no s’escauen com a obra de restauració d’una pedrera. 

- En sòl d’interès forestal, la implantació de construccions d’utilitat pública i interès social i 
aquelles relacionades amb l’execució, el manteniment i el servei de les obres públiques, 
haurien de redactar un Pla Especial que contemplés l’impacte ambiental i paisatgístic i reguli 
les condicions formals, estètiques i tècniques. 

Mesures ambientals  
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- Caldria proporcionar incentius per tal d’evitar l’abandó de les pràctiques agrícoles 
tradicionals, mantenir els marges arbrats presents i establir una correcta integració de les 
explotacions ramaderes. 

- Caldria l’aplicació de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i Plans Simples de 
Gestió Forestal (PSGF) per tal de millorar la qualitat de les masses forestals i disminuir el 
risc d’incendi forestal. 

- Caldria aplicar mesures administratives i fiscals especials per garantir el manteniment dels 
usos agraris del sòl. La signatura de contractes territorials d’explotació previstos a la Llei 
d’orientació agrària, les fórmules de contractes de custòdia del territori, l’obertura de línies 
d’ajut i de suport a la pagesia i l’atorgament de bonificacions de caràcter fiscal pel sòl 
destinat a aquests usos serien eines a tenir en consideració. 

- Caldria establir mesures per tal de que l’ampliació de la pedrera situada entre Albons i 
Viladamat no sigui objecte de noves ampliacions sense abans restaurar-ne bona part de 
l’actualment existent. La compra dels drets d’explotació es veu també com una mesura 
positiva, ja que l’impacte paisatgístic d’aquesta és molt sever.  
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Vilafant: “Plans al�luvials del riu Manol”.  

Mesures urbanístiques 

- Seguint el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de 
l’Agència Catalana de l’Aigua es recomana el que els usos en aquesta zona haurien de tenir 
en compte els períodes d’avingudes que aquest estableix, com també la regulació que 
proposa. 

- En tot l’espai no s’haurien de permetre noves activitats extractives. Alhora, s’haurien 
d’establir límits per les activitats actuals properes a la llera del riu i iniciar el procés de 
restauració de les que es trobin aturades d’acord amb la Llei 12/1981 per a la restauració 
dels espais afectats per activitats extractives. 

- La construcció de tanques en espais oberts hauria de limitar-se a aquells casos en què 
siguin imprescindibles en funció de l’ús i les circumstàncies del lloc. Les tanques haurien de 
ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència i el pas de la petita fauna 
terrestre pròpia del lloc. No s’haurien d’admetre tanques d’obra, llevat de murs de pedra 
seca. 

- Els càmpings, zones d’acampada i les instal�lacions annexes no s’haurien d’establir en 
zones arbrades i de bosc de ribera. 

- L’emplaçament i el tipus de construcció d’utilitat pública i interès social hauria d’estar 
condicionat a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un estudi 
d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials de la seva implantació. 

- En sòl agrícola no s’hauria de permetre la implantació de vivers, hivernacles, noves 
explotacions agropecuàries de caire intensiu i nous habitatges. Únicament, s’hauria de 
permetre l’ampliació dels habitatges i construccions existents en un 20% de la seva 
superfície. 

- En sòl forestal s’hauria de garantir el manteniment de les petites zones de conreu 
existents per tal de conservar el mosaic agroforestal. 

Mesures ambientals  

- Caldria establir mesures de regeneració de la vegetació de ribera en els trams de riu més 
degradats i respectar el domini públic hidràulic, evitant l’ocupació de la llera per plantacions 
de pollancres, plàtans, acàcies, canyes, conreus i, especialment, zones industrials o 
urbanes.  

- Es recomana aplicar mesures per evitar la implantació de noves activitats extractives, i per 
la restauració de les presents. 
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Vilajuïga: ‘‘Riera de la Valleta’’, ‘‘Connector el Penardell-Parc Natural del Cap de Creus’’ i  
‘‘Parc Agrari de l'Alt Empordà’’. 

Mesures urbanístiques 

- Garantir la condició de sòl no urbanitzable especialment protegit a la zona de la Valleta. 

- Anul.lar la previsió de sòl de reserva per a futurs desenvolupaments urbanístics, establerta 
als articles 134 i 135 de les Normes Urbanístiques per una part de l’àrea delimitada al 
catàleg (Riera de La Valleta). 

- Prohibició de l’ús de càmping en aquesta zona.  

- Incloure al Catàleg de Patrimoni Natural dels municipos les zones de major interès florístic i 
faunístic. 

Mesures ambientals 

- Incloure zona de la Riera de la Valleta al PEIN, donada la presència de la tortuga 
mediterrània i amb la finalitat de mantenir l’equilibri dels ecosistemes i la preservació de la 
fauna. 

- Dotar els espais d’un Pla de Prevenció d’Incendis a incloure en els plans d’actuació i 
solucionar el sanejament. 

- Creació i impuls de la figura dels parcs Agrícoles, que garanteixi el manteniment de l’estadi 
rural i dels usos i activitats agro-forestals dels referits espais, tot impedint la transformació 
progressiva d’aquests sòls i interdictant la implantació d’usos aliens als estrictament 
agrícoles. Parcs agraris gestionats prèvia la constitució d’un Consorci d’Administracions i tot 
dotant-se de mitjans de finançament. 
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Vilamaniscle: ‘‘Els Aspres de l'Orlina’’. 

Mesures urbanístiques 

- Impusar una Pla Especial de protecció del paisatge i regulació del sòl no urbanitzable 
garantint l’aparició de construccions únicament vinculades a usos agroforestals i que reguli la 
integració d’aquestes a l’entorn. 

- Incloure a un Catàleg de Patrimoni Natural municipal les rieres i torrents presents a la zona 
amb especial valor faunístic i botànic. 

- Compliment de de la Unitat Mínima de Conreu de 4,5 Ha i de la Unitat Mínima Forestal de 
25 Ha. 

- Restringir en el planejament l’alteració de les condicions naturals dels llits de les rieres, 
prohibir la canalització i cobertura dels mateixos, així com l’afectació i ocupació de les zones 
de policia del Domini Públic Hidràulic. 

Mesures ambientals 

- Inclusió dels Aspres de l’Orlina al l’EIN de l’Albera. 

- Impulsar Plans de gestió i programes ambientals per la conservació dels valors naturals, la 
millora dels hàbitats i espècies d’interès comunitari i els mitjans de finançament. 

- Dotar-se d’un Pla de Prevenció d’Incendis a incloure en els plans d’actuació municipals i 
impulsar la gestió forestal sostenible. 

- Impulsar Contractes Territorials,  acords de custòdia i projectes de foment i ajut a les 
activitats agràries, forestals i ramaderes extensives. 

- Estudiar la viabilitat d’adquisió de sòl de majors valors per part de Fundacions ambientals 
amb la finalitat d’impulsar els projectes esmentats. 
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Vilanant: “Plans al�luvials del riu Manol” i “Garriga d’Empordà”. 

Mesures urbanístiques 

- Seguint el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de 
l’Agència Catalana de l’Aigua es recomana el que els usos en aquesta zona haurien de tenir 
en compte els períodes d’avingudes que aquest estableix, com també la regulació que 
proposa. 

- No s’haurien de permetre noves activitats extractives. Alhora, s’haurien d’establir límits 
per les activitats actuals properes a la llera del riu i iniciar el procés de restauració de les 
que es trobin aturades d’acord amb la Llei 12/1981 per a la restauració dels espais afectats 
per activitats extractives. 

- La construcció de tanques en espais oberts hauria de limitar-se a aquells casos en què 
siguin imprescindibles en funció de l’ús i les circumstàncies del lloc. Les tanques haurien de 
ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència i el pas de la petita fauna 
terrestre pròpia del lloc. No s’haurien d’admetre tanques d’obra, llevat de murs de pedra 
seca. 

- Els càmpings, zones d’acampada i les instal�lacions annexes no s’haurien d’establir en 
zones arbrades i de bosc de ribera. 

- En sòl agrícola no s’hauria de permetre la implantació de vivers, hivernacles, noves 
explotacions agropecuàries de caire intensiu i nous habitatges. Únicament, s’hauria de 
permetre l’ampliació dels habitatges i construccions existents en un 20% de la seva 
superfície. 

- En sòl forestal s’hauria de garantir el manteniment de les petites zones de conreu 
existents per tal de conservar el mosaic agroforestal. 

- Caldria establir mesures per tal de pal�liar l’impacte paisatgístic que provoquen les 
construccions agropecuàries existents (com ara l’establiment de pantalles arbrades, 
determinar la naturalesa dels materials constructius, etc.). 

- L’emplaçament i el tipus de construcció d’utilitat pública i interès social hauria d’estar 
condicionat a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un estudi 
d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials de la seva implantació. A l’espai de 
la Garriga d’Empordà no s’haurien de permetre. 

Mesures ambientals  

- Caldria establir mesures de regeneració de la vegetació de ribera en els trams de riu més 
degradats i respectar el domini públic hidràulic, evitant l’ocupació de la llera per plantacions 
de pollancres, plàtans, acàcies, canyes, conreus i, especialment, zones industrials o 
urbanes.  

- Es recomana aplicar mesures per evitar la implantació de noves activitats extractives, i per 
la restauració de les presents. 

- Per l’espai de la Garriga d’Empordà es considera molt positiu que s’estableixi una figura de 
gestió i es redacti un pla de desenvolupament rural que vetlli per a la conservació dels 
valors naturals de l’espai i el seu ús respectuós, però aquest hauria d’anar acompanyat d’un 
Pla Especial urbanístic de regulació d’usos per tal d’assegurar el manteniment i la qualitat 
paisatgística d’aquest indret. 
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Vila-sacra: “Plans al�luvials del riu Manol”. 

Mesures urbanístiques 

- Seguint el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de 
l’Agència Catalana de l’Aigua es recomana el que els usos en aquesta zona haurien de tenir 
en compte els períodes d’avingudes que aquest estableix, com també la regulació que 
proposa. 

- En tot l’espai no s’haurien de permetre noves activitats extractives. Alhora, s’haurien 
d’establir límits per les activitats actuals properes a la llera del riu i iniciar el procés de 
restauració de les que es trobin aturades d’acord amb la Llei 12/1981 per a la restauració 
dels espais afectats per activitats extractives. 

- La construcció de tanques en espais oberts hauria de limitar-se a aquells casos en què 
siguin imprescindibles en funció de l’ús i les circumstàncies del lloc. Les tanques haurien de 
ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència i el pas de la petita fauna 
terrestre pròpia del lloc. No s’haurien d’admetre tanques d’obra, llevat de murs de pedra 
seca. 

- Els càmpings, zones d’acampada i les instal�lacions annexes no s’haurien d’establir en 
zones arbrades i de bosc de ribera. 

- L’emplaçament i el tipus de construcció d’utilitat pública i interès social hauria d’estar 
condicionat a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un estudi 
d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials de la seva implantació. 

- En sòl agrícola no s’hauria de permetre la implantació de vivers, hivernacles, noves 
explotacions agropecuàries de caire intensiu i nous habitatges. Únicament, s’hauria de 
permetre l’ampliació dels habitatges i construccions existents en un 20% de la seva 
superfície. 

- S’hauria de prioritzar la utilització de les actuals vies de comunicació i corredors existents 
procurant mantenir la unitat de les explotacions i mirant d’evitar la fragmentació dels camps 
i les zones arbrades.  

Mesures ambientals  

- Caldria establir mesures de regeneració de la vegetació de ribera en els trams de riu més 
degradats i respectar el domini públic hidràulic, evitant l’ocupació de la llera per plantacions 
de pollancres, plàtans, acàcies, canyes, conreus i, especialment, zones industrials o 
urbanes.  

- Es recomana aplicar mesures per evitar la implantació de noves activitats extractives, i per 
la restauració de les presents. 
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Vilaür: “Serra de Valldevià i Ventalló i muntanya de Sant Grau”,  ‘‘Parc Agrari de l'Alt 
Empordà’’ i “Plans al�luvials del riu Fluvià”. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria seguir el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell 
d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua on es recomanen diferents usos en funció 
dels períodes d’avingudes. 

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal i, al marge de les prescripcions de 
l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai hauria de ser superior als 3 metres i el seu ús 
tan sols destinat al propi de l’activitat forestal. 

- No s’haurien de permetre cementiris de cotxes, dipòsits de ferralla i de runes, abocaments 
controlats i incontrolats, com també l’ús d’acampada, de càmping i caravàning. 

- Caldria no permetre usos industrials que no vagin vinculats a l’activitat agrícola o forestal i 
que impliquin un procés productiu. 

- Caldria regular de manera especial els usos hotelers, sanitariassistencial, recreatiu i 
esportiu, i de manera general, no permetre’ls en sòl forestal. 

- No s’hauria de permetre la instal�lació de tanques, excepte aquelles que són necessàries 
per l’activitat agropecuària i aquelles que delimitin instal�lacions vinculades amb l’activitat 
forestal, les quals no caldria que es separin més de 5 m. de la instal�lació pertinent. En 
aquests casos aquestes haurien de garantir la permeabilitat de la fauna. 

- Caldria limitar la implantació de noves explotacions agropecuàries, de manera que 
únicament es permetin ampliacions fins a un 20%, sempre i quan aquestes estiguin per sota 
de les 200 Unitats Ramaderes. 

- Pel que fa als magatzems, aquests haurien també d’estar permesos sempre i quan vagin 
relacionats amb les activitats agrícoles, ramaderes i forestals i compleixin també les unitats 
mínimes especificades anteriorment. 

- No s’haurien de permetre nous habitatges en indrets on ja hi ha algun habitatge per 
ampliació del programa familiar. Es poden permetre ampliacions fins a un 20% dels 
habitatges actualment existents i fixar la impossibilitat de vendre la construcció en un 
termini de 10 anys o la obligatorietat de ser primera residència. En les masies existents no 
s’hauria de permetre la seva divisió per tal de permetre-hi altres habitatges. 

- En sòl forestal caldria evitar qualsevol transformació que lesioni els valors específics de la 
vegetació arbòria existent i en especial s’hauria de prohibir l’obertura de noves activitats 
extractives, la implantació de granges i la plantació intensiva d’espècies. 

- A la zona del Fluvià s’hauria de prioritzar la utilització de les actuals vies de comunicació i 
corredors existents procurant mantenir la unitat de les explotacions i mirant d’evitar la 
fragmentació dels camps i les zones arbrades. 

- Caldria prohibir la implantació de noves activitats en les lleres i zones properes al riu 
Fluvià, així com l’ampliació de les actuals. Les activitats ja finalitzades s’haurien de restaurar 
convenientment seguint el que estableix la Llei 12/1981 i en cap cas convertint aquestes 
àrees en espais turístics o lúdics. 

- Caldria evitar la implantació d’aquest de granges intensives i en qualsevol cas s’hauria de 
limitar la seva superfície, per tal d’evitar un impacte negatiu en tot l’àrea. 

Mesures ambientals  

- Caldria proporcionar incentius per tal d’evitar l’abandó de les pràctiques agrícoles 
tradicionals, mantenir els marges arbrats presents i establir una correcta integració de les 
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explotacions ramaderes. 

- Caldria l’aplicació de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i Plans Simples de 
Gestió Forestal (PSGF) per tal de millorar la qualitat de les masses forestals i disminuir el 
risc d’incendi forestal. 

- Caldria aplicar mesures administratives i fiscals especials per garantir el manteniment dels 
usos agraris del sòl. La signatura de contractes territorials d’explotació previstos a la Llei 
d’orientació agrària, les fórmules de contractes de custòdia del territori, l’obertura de línies 
d’ajut i de suport a la pagesia i l’atorgament de bonificacions de caràcter fiscal pel sòl 
destinat a aquests usos serien eines a tenir en consideració. 

- Pel riu Fluvià caldria desenvolupar a tots els municipis per on circula el riu un Pla Especial 
de protecció del paisatge i del medi natural. Aquest pla hauria de recollir els  principals 
valors paisatgístics de les riberes fluvials, així com els espais associats necessaris per la 
conservació de tot l’indret. En aquest sentit el pla plurimunicipal hauria de definir les 
principals accions de restauració així com els usos i construccions permeses per tal de 
mantenir la integritat de l’espai. 

- Seria oportú, a la zona del riu Fluvià, establir un cens de les activitats extractives, per tal 
d’evitar l’aparició de noves activitats que puguin agreujar encara més la situació del riu, i 
vetllar perquè es facin les restauracions adients. 

- Caldria analitzar la conveniència de crear entre les diferents administracions i agents 
territorials implicats un Consorci per la protecció i conservació del Fluvià, com també la 
promoció dels seus valors naturals a través de centres d’interpretació o de fomentar la 
restauració del trams més degradats. 
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BAIX EMPORDÀ 
 

Albons: “Serra de Valldevià i Ventalló i muntanya de Sant Grau”, ‘‘Antic estany de 
Bellcaire’’ i ‘‘Plans de Tor-Rec del Molí-Puig Moragues’’. 

Mesures urbanístiques 

- Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries per regular els usos incomptatibles amb la 
preservació de l’espai Antic Estany de Bellcaire, en el sòl no urbanitzable (usos industrials i 
hotelers) a més de la previsió de sòl per a una futura infrastructura viària que malmetria la 
integritat d’aquesta àrea. 

- Classificar l’area com a Sòl No Urbanitzable d’especial protecció i desenvolupar un Pla 
Especial de Protecció del paisatge i de millora del medi natural, pla que podria ser promogut 
conjuntament per diversos municipis i amb la participació del Consell Comarcal del Baix 
Empordà i la Diputació de Girona. 

- Restringir els usos en el sòl no urbanitzable d’especial protecció a aquells estrictament 
vinculats a la agricultura, fixant com a usos prohibits o incompatibles l’habitatge unifamiliar 
aillat, l’ús industrial, els camps de golf, la instal.lació de xarxes aèrees de transport i la 
distribució de l’energia elèctrica,les antenes de telecomunicacions i les infrastructures de 
tractament de residus. 

- Inclusió dels espais del delimitats en un Catàleg de Patrimoni Natural municipal. 

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal i, al marge de les prescripcions de 
l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai hauria de ser superior als 3 metres i el seu ús 
tan sols destinat al propi de l’activitat forestal. 

- No s’haurien de permetre cementiris de cotxes, dipòsits de ferralla i de runes, abocaments 
controlats i incontrolats, com també l’ús d’acampada, de càmping i caravàning. 

- Caldria no permetre usos industrials que no vagin vinculats a l’activitat agrícola o forestal i 
que impliquin un procés productiu. 

- Caldria regular de manera especial els usos hotelers, sanitariassistencial, recreatiu i 
esportiu, i de manera general, no permetre’ls en sòl forestal. 

- No s’hauria de permetre la instal�lació de tanques, excepte aquelles que són necessàries 
per l’activitat agropecuària i aquelles que delimitin instal�lacions vinculades amb l’activitat 
forestal, les quals no caldria que es separin més de 5 m. de la instal�lació pertinent. En 
aquests casos aquestes haurien de garantir la permeabilitat de la fauna. 

- Caldria limitar la implantació de noves explotacions agropecuàries, de manera que 
únicament es permetin ampliacions fins a un 20%, sempre i quan aquestes estiguin per sota 
de les 200 Unitats Ramaderes. 

- La implantació d’habitatges hauria d’estar únicament supeditada a l’activitat agrícola, 
ramadera i forestal. A més, tant en la implantació d’aquests com de noves activitats 
agrícoles, forestals i agropecuàries, caldria fixar la unitat mínima de conreu en 1,5 Ha. en 
regadiu, 4,5 Ha. en secà i 25 Ha. en sòl forestal i limitar-les en zones on el pendent sigui 
inferior al 20%. 

- Pel que fa als magatzems, aquests haurien també d’estar permesos sempre i quan vagin 
relacionats amb les activitats agrícoles, ramaderes i forestals i compleixin també les unitats 
mínimes especificades anteriorment. 

- En sòl d’interès forestal, la implantació de construccions d’utilitat pública i interès social i 
aquelles relacionades amb l’execució, el manteniment i el servei de les obres públiques, 
haurien de redactar un Pla Especial que contemplés l’impacte ambiental i paisatgístic i reguli 
les condicions formals, estètiques i tècniques. 

- No s’haurien de permetre nous habitatges en indrets on ja hi ha algun habitatge per 
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ampliació del programa familiar. Es poden permetre ampliacions fins a un 20% dels 
habitatges actualment existents i fixar la impossibilitat de vendre la construcció en un 
termini de 10 anys o la obligatorietat de ser primera residència. En les masies existents no 
s’hauria de permetre la seva divisió per tal de permetre-hi altres habitatges. 

- En sòl forestal caldria evitar qualsevol transformació que lesioni els valors específics de la 
vegetació arbòria existent i en especial s’hauria de prohibir l’obertura de noves activitats 
extractives, la implantació de granges i la plantació intensiva d’espècies que puguin alterar 
la naturalesa de la zona. 

- En sòl d’interès forestal, la implantació de construccions d’utilitat pública i interès social i 
aquelles relacionades amb l’execució, el manteniment i el servei de les obres públiques, 
haurien de redactar un Pla Especial que contemplés l’impacte ambiental i paisatgístic i reguli 
les condicions formals, estètiques i tècniques. 

Mesures ambientals  

- Resultaria d’interès incloure aquest espai com a àrea d’amortiment a  l’EIN del Montgrí. 

- Promoure un projecte ambiental que incorpori la recuperació de la zona humida. 

- Utilitzar fórmules de contractes territorials d’explotació previstes a la Llei d’Orientació 
Agraria, per garantir una gestió ambiental adequada. 

- Inclusió a la Xarxa Natura 2000 pel fet que conté hàbitats o espècies considerades 
prioritàries segons la Directiva d’hàbitats que estan insuficientment representades a 
Catalunya. 

- Creació i impuls de la figura dels parcs Agrícoles, que garanteixi el manteniment de 
l’estadi rural i dels usos i activitats agro-forestals dels referits espais, tot impedint la 
transformació progressiva d’aquests sòls i interdictant la implantació d’usos aliens als 
estrictament agrícoles. Parcs agraris gestionats prèvia la constitució d’un Consorci 
d’Administracions i tot dotant-se de mitjans de finançament. 

- Caldria proporcionar incentius per tal d’evitar l’abandó de les pràctiques agrícoles 
tradicionals, mantenir els marges arbrats presents i establir una correcta integració de les 
explotacions ramaderes. 

- Caldria l’aplicació de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i Plans Simples de 
Gestió Forestal (PSGF) per tal de millorar la qualitat de les masses forestals i disminuir el 
risc d’incendi forestal. 

- Caldria aplicar mesures administratives i fiscals especials per garantir el manteniment dels 
usos agraris del sòl. La signatura de contractes territorials d’explotació previstos a la Llei 
d’orientació agrària, les fórmules de contractes de custòdia del territori, l’obertura de línies 
d’ajut i de suport a la pagesia i l’atorgament de bonificacions de caràcter fiscal pel sòl 
destinat a aquests usos serien eines a tenir en consideració. 

- Caldria establir mesures per tal de que l’ampliació de la pedrera situada entre Albons i 
Viladamat no sigui objecte de noves ampliacions sense abans restaurar-ne bona part de 
l’actualment existent. La compra dels drets d’explotació es veu també com una mesura 
positiva, ja que l’impacte paisatgístic d’aquesta és molt sever.  
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Begur: ‘‘Muntanyes de Queramay i dunes interiors de Pals i de Begur’’, ‘‘Salt Sesegues i 
entorn’’ i  ‘‘Connector Salt Seseugues-Muntanyes de Begur’’. 

Mesures urbanístiques 

- Qualificació del sòl comprés a l’espai de les Dunes interiors de Pals i Begur,del Salt de Ses 
Eugues i del connector d’aquest espai amb les Muntanyes de Begur com a Sòl No 
Urbanitzable d’especial protecció en clau forestal. 

- Redacció d’un Pla Especial de Protecció del medi natural i paisatgístic. 

- Inclusió de les àrees delimitades al catàleg a un Catàleg de Patrimoni Natural municipal.  

- Desqualificació del sòl urbanitzable no programat Clau 15 que afecta la zona de les dunes 
de Pals i Begur. 

- Desqualificació del sòl urbanitzable no programat Clau 16 i part de la UA 63 incompatible 
amb la preservació de l’espai del Salt de Ses Eugues. 

- Caldria introduir en el planejament el deure de respectar la unitat mínima forestal i la 
unitat mínima de conreu. 

- Restringir els usos en el sòl no urbanitzable d’especial protecció a aquells estrictament 
vinculats a la agricultura, fixant com a usos prohibits o incompatibles l’habitatge unifamiliar 
aillat, l’ús industrial, els camps de golf, la instal�lació de xarxes aèrees de transport i la 
distribució de l’energia elèctrica,les antenes de telecomunicacions, les infrastructures de 
tractament de residus, el càmping i zones d’acampada. 

- Revisar l’efectiu compliment dels deures establerts per les activitats extractives 
actualment existents segons l’article 151 del PGOU, relatius a la prestació de fiança, pla de 
restauració i programa de finalització d’extracció. 

- Introducció al planejament de Begur de la Unitat Mínima Forestal. 

Mesures ambientals 

- Inclusió de les dunes a la Xarxa Natura 2000 pel fet que estàn considerades prioritàries 
segons la Directiva d’hàbitats que estan insuficientment representades a Catalunya. 

- Impulsar la redacció i aplicació de Plans tècnics per de gestió i millora forestal i garantir la 
pràctica d’una gestió sostenible. 

- Avaluar la situació jurídica de les extraccions i pedreres existents i l’abast de l’autorització 
administrativa que disposa, per conèixer els futurs impactes i si és el cas plantejar la seva 
limitació o l’adquisició dels drets pendents d’explotació, així com la suficiència de la 
restauració. 

- Revisar els traçats de les línies èlèctriques que afecten l’espai donat l’alt risc d’incendis 

- Pla prevenció d’incendis. 

- Adquisició,arrendaments o acords de custòdia de terrenys en aquesta zona per part de 
l’Administració o Fundacions. 
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Bellcaire d’Empordà: ‘‘Antic estany de Bellcaire’’, ‘‘Plans de Tor-Rec del Molí-Puig 
Moragues’’ i  ‘‘Parc Agrari del Baix Empordà’’. 

Mesures urbanístiques 

- Modificació puntual de les Normes Subsidiàries, per la desqualificació del SAU que afecta 
l’Antic Estany de Bellcaire, amb la implantació d’un polígon industrial, un secot de segones 
residències i un camp de golf. 

- Classificar les àrees delimitades al catàleg com a Sòl No Urbanitzable d’especial protecció i 
desenvolupar un Pla Especial de Protecció del paisatge i de millora del medi natural, pla que 
podria ser promogut conjuntament per diversos municipis i amb la participació del Consell 
Comarcal del Baix Empordà i la Diputació de Girona. 

- Restringir els usos en el sòl no urbanitzable d’especial protecció a aquells estrictament 
vinculats a la agricultura, fixant com a usos prohibits o incompatibles l’habitatge unifamiliar 
aillat, l’ús industrial, els camps de golf, la instal.lació de xarxes aèrees de transport i la 
distribució de l’energia elèctrica,les antenes de telecomunicacions i les infrastructures de 
tractament de residus. 

- Limitar les extraccions d’àrids, moviments de terres, obres de fàbrica i esculleres a les 
rieres i zones properes. 

- Incorporar en el planejament urbanístic la prohibició de noves extraccions de pedra calcària 
al Massís del Montgrí, així com ampliacions a les existents i la implantació d’infrastructures a 
les zones dels terraprims del Montgrí. 

- Inclusió dels espais del delimitats en un Catàleg de Patrimoni Natural municipal. 

Mesures ambientals 

- Resultaria d’interès incloure l’Antic Estany de Bellcaire com a àrea d’amortiment a  l’EIN del 
Montgrí. 

- Promoure un projecte ambiental que incorpori la recuperació de la zona humida. 

- Utilitzar fórmules de contractes territorials d’explotació previstes a la Llei d’Orientació 
Agraria, per garantir una gestió ambiental adequada. 

- Inclusió a la Xarxa Natura 2000 pel fet que conté hàbitats o espècies considerades 
prioritàries segons la Directiva d’hàbitats que estan insuficientment representades a 
Catalunya. 

- Creació i impuls de la figura dels parcs Agrícoles, que garanteixi el manteniment de l’estadi 
rural i dels usos i activitats agro-forestals dels referits espais, tot impedint la transformació 
progressiva d’aquests sòls i interdictant la implantació d’usos aliens als estrictament 
agrícoles. Parcs agraris gestionats prèvia la constitució d’un Consorci d’Administracions i tot 
dotant-se de mitjans de finançament. 
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Calonge: ‘‘El Pla-Conca del Tinar-Sant Nazari’’ i ‘‘Els Vilars’’. 

Mesures urbanístiques 

- Assegurar la classificació dels espais inclosos al catàleg com a  sòl no urbanitzable, 
vinculant els seus usos als estrictament agraris i forestals. 

- Modificació puntual del planejament per desclassificar el sector urbanitzable del Puig 
Rosell. Aquesta qualificació no comporta indemnitzacions ja que el sòl no ha estat 
desenvolupat en el primer quadrieni de vigència del Pla. 

- Desenvolupament d’una Pla Especial especial protecció del conreu i l’horta. 

- Compra e terrenys per part de l’administració local amb la finalitat de constituir patrimoni 
públic i preservar les àrees. 

- Inclusió de les àrees més ben conservades al Catàleg de Patrimoni Natural municipal. 

Mesures ambientals 

- Impulsar la redacció i aplicació de Plans tècnics per de gestió i millora forestal. 

- Impulsar un programa ambiental per a recuperar els cursos d’aigua existents.  

- Establir contractes territorials de gestió i explotació previstos a la Llei d’Orientació Agrària 
adients per impedir la transformació urbanística de l’àrea, per compensar als seus 
propietaris per la funció d’equilibri ambiental, i per la necessitat de mantenir els usos agraris 
tradicionals. 

- Adquisició,arrendaments o acords de custòdia de terrenys en aquesta zona per part de 
l’Administració o Fundacions. 

- Permeabilitzar la xarxa viària i crear passos de fauna. 

- Dotar-se d’un Pla de Prevenció d’incendis. 

- Inclusió de la conca dels Tinars al PEIN de les Gavarres. 
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Castell-Platja d’Aro: ‘‘Connector el Treumal- Les Gavarres’’, ‘‘Els Vilars’’, ‘‘Riera de 
Fenals-Riera de can Carboner (el Treumal) ’’, ‘‘Bell.lloc-Torrent de Canyet-Torrent de la 
Coma’’, ‘‘La Modeguera’’, ‘‘El Ridaura’’ i ‘‘Vilar d'Aro-Bosc d'en Provençal’’. 

Mesures urbanístiques 

- Classificar les àrees catalogades (situades a l’entorn de les Gavarres) com a Sòl No 
Urbanitzable d’Especial Valor Paisatgístic i Forestal. 

- Classificar l’àrea catalaogada a l’entorn del Ridaura com a sòl no urbanitzable d’especial 
protecció incoporant les recomanacions i criteris tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

- Deixar sense efecte les previsions del planejament que permeten a les zones verdes i 
àrees d’espais lliures de l’anomenat Parc del Ridaura la instal.lació de parcs d’atraccions i 
aparcaments de vehicles. 

- Adaptar la regulació continguda a la zona 19 Boscos i suredes i zona 20 de protecció 
paisatgística a la legislació vigent en compliment de la unitat mínima forestal. 

- Desenvolupament d’una Pla Especial Especial de Protecció del Paisatge i el Medi Natural per 
a regular els usos de les zones catalogades d’interès. 

- Compra e terrenys per part de l’administració local amb la finalitat de constituir patrimoni 
públic i preservar les àrees. 

- Inclusió de les àrees zones catalogades al Catàleg de Patrimoni Natural. 

- Establir un règim estricte d’usos que asseguri el manteniment dels usos agroforestals i fixi 
com a incompatibles els usos que signifiquin la transformació urbanística dels espais situats 
a l’entorn de les Gavarres i prohibeixi la instal.lació mitjançant declaracions d’utilitat pública 
d’infrastructures alienes a l’activitat estrictament forestal. 

- Impulsar un Pla Especial d’Ordenació de l’Us públic de La Modeguera, regulant els camins i 
accessos i impedint la instal.lació d’infrastructures que malmetin el paisatge. 

Mesures ambientals 

- Impulsar un programa ambiental per a recuperar els cursos d’aigua existents i establir 
l’atermanament del Ridaura. 

- Establir per part de l’Agència Catalana de l’Aigua les zones potencialment inundables a fi 
d’engegar mesures de restriccions d’usos en aquestes. 

- Fomentar el manteniment dels usos agro forestals (en particular el suro) mitjançant 
contractes territorials previstos a la Llei d’Orientació Agraria. 

- Impulsar la redacció i aplicació de Plans tècnics per de gestió i millora forestal i la gestió 
forestal sostenible. 

- Dotar-se d’un Pla de Prevenció d’Incendis Forestals. 

- Avaluar la possibilitat d’incloure les àrees catalogades situades al perímetre de l’EIN de les 
Gavarres al PEIN. 

- Arrendament de terrenys per part de l’Administració Local per al seu ús públic, previ 
acondicionament i amb obligacions de manteniment per part de la propietat en les àrees 
designades pel catàleg.  

- Adquisició,arrendaments o acords de custòdia de terrenys en aquesta zona per part de 
l’Administració o Fundacions. 
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Colomers: “Plans al�luvials del riu Ter” i “Serra de Valldevià, Ventalló i Muntanya de 
Sant Grau”. 

Mesures urbanístiques 

- L’emplaçament i el tipus de construcció d’utilitat pública i interès social hauria d’estar 
condicionat a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un estudi 
d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials. 

- Caldria prohibir l’edificació de noves construccions sense vincles amb l’activitat agrícola, 
ramadera i forestal i sense acreditar la unitat mínima. 

- Caldria prioritzar la utilització de les actuals vies de comunicació i corredors viaris per 
mantenir la unitat de les explotacions i evitar la fragmentació del territori. 

- No s’hauria de permetre l’alteració del bosc de ribera en la zona inundable amb un període 
de retorn de 10 anys i ampliar la zona de protecció de l’edificació a tal cota que no es 
produeixi la condició d’inundació moderada per un període de retorn de 500 anys. 

- Pel que fa a les tanques caldria establir una regulació que impedís qualsevol malla i les 
limités als filats longitudinals. 

- En sòl forestal caldria evitar-se qualsevol transformació dels valors específics de la 
vegetació arbòria existent i en especial prohibir l’obertura de noves activitats extractives, la 
implantació de granges i la plantació intensiva d’espècies forestals.  

- Només s’hauria de permetre l’ampliació de les explotacions agropecuàries fins a un 20%, 
sempre i quan aquestes estiguin per sota de les 200 Unitats Ramaderes.  

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal i l’amplada mai hauria de ser 
superior als 3 m. i el seu ús tan sols destinat al propi de l’activitat forestal. 

- Caldria no permetre usos industrials que no vagin vinculats a l’activitat agrícola o forestal i 
que impliquin un procés productiu. 

- S’hauria de prohibir la implantació de noves activitats extractives en les lleres i en les 
zones properes al riu, així com l’ampliació de les actuals. D’altra banda les activitats ja 
finalitzades s’haurien de restaurar convenientment de manera que sigui restituïda tota la 
vegetació de ribera i en cap cas convertint aquestes àrees en espais turístics o lúdics. 

- Caldria tenir en compte els períodes d’avingudes tal i com estableix el document tècnic 
aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Mesures ambientals 

- Caldria proporcionar incentius per tal d’evitar l’abandó de les pràctiques agrícoles 
tradicionals, mantenir els marges arbrats presents i establir una correcta integració de les 
explotacions ramaderes. 

- Es recomana l’aplicació de PTGMF i PSG per tal de millorar la qualitat de les masses 
forestals i disminuir el risc d’incendi forestal.  

- Caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per afavorir la restauració 
de la vegetació de ribera pròpia de casa nostra com les vernedes, i eliminar les espècies 
d’arbres de plantació que no apareixen de manera natural. 

- Caldria desplegar el citat Pla Director de les ribes fluvials del Ter que contempli la 
conservació i millora del paisatge riberenc a través de la restauració d’espais degradats, el 
manteniment del mosaic agroforestal, el restabliment de la vegetació de ribera pròpia de 
casa nostra i el desenvolupament d’un turisme lligat al riu. 
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Corçà: “Boscos de Foixà i Pedrinyà, Vacamorta i Plans de Cruïlles i Sies” i ‘‘Parc Agrari del 
Baix Empordà’’. 

Mesures urbanístiques 

- Per els cursos fluvials caldria establir una protecció dels marges o de les àrees 
freqüentment inundables que delimiten el curs d’aigua de 25 m. davant la possibilitat 
d’implantar-hi construccions. Les tal�les i plantacions de ribera han de deixar una franja de 
5 m. mesurats des de la línia de màxima crescuda on no es permeti la tal�la d’arbres ni els 
moviments de terra. 

- Caldria incloure una protecció radial de 50 m. al voltant de cada font o surgència d’aigua. 

- No s’haurien de permetre noves activitats extractives. 

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal, l’amplada no hauria de ser 
superior als 3 m. i l’ús únicament el propi de l’activitat forestal i agrícola. 

- Les tanques no haurien d’autoritzar-se, excepte si són estrictament necessàries per les 
explotacions ramaderes. En aquest cas, haurien de ser de pastor elèctric o vegetals. 

- Cal que la construcció de nous habitatges i altres construccions n sòl agrícola de secà es 
passi de les 1,5 Ha necessàries a 4,5 Ha i  reduir la pendent màxima per construir un 
habitatge del 30 al 20%. 

- A l’hora de implantar noves construccions caldria la redacció d’un estudi d’impacte i 
integració paisatgístic. 

- Caldria evitar la construcció de noves explotacions ramaderes i solament permetre 
l’ampliació fins a un màxim de 200 UR. 

- Caldria especificar com a usos prohibits, l’ús comercial, industrial, oficines i recreatiu, 
l’habitatge plurifamilar, els magatzems i dipòsits de materials no relacionats amb els usos 
agrícoles pecuaris i forestals, garatges i aparcament. 

- Per a les construccions d’utilitat pública i interès social i les construccions vinculades a 
l’execució, al manteniment o servei de les obres públiques, caldria la redacció d’un Pla 
especial que contempli l’impacte ambiental i paisatgístic i no s’ubiquin en sòl forestal. 

- En sòl forestal no s’hauria de permetre la seva transformació ni tampoc aquells usos que 
lesionin el valor específic de la vegetació arbrada.  Les repoblacions s’haurien de fer amb 
espècies pròpies i s’haurien de prohibir les plantacions intensives. 

- Es podria permetre l’ús de càmping i caravàning sempre i quan vagi acompanyat d’un 
estudi d’impacte paisatgístic i ambiental i es localitzi en sòl no forestal i de pendent inferior 
al 10%. 

Mesures ambientals 

- S’hauria d’incentivar la realització de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal per tal 
d’anar, substituint progressivament els aciculifolis per la vegetació potencial de la zona 
(fagàcies) i reduir el risc d’incendi forestal. 

- Caldria evitar la desforestació de l’àrea per l’obertura de pistes, línies elèctriques o altres 
activitats antròpiques. 

- Caldria incentivar les pràctiques agrícoles poc agressives amb el medi (com ara la 
preservació dels marges arbrats, evitar l’ús indiscriminat de nitrats, etc.). 

- Caldria incentivar la redacció d’un pla de recuperació i gestió de les pastures i dels espais 
oberts. 

- Caldria la redacció d’un Pla Especial per garantir la conservació de la zona humida de 



 
 

194 
 

Vacamorta i evitar-ne la seva degradació. 
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Foixà: ‘‘Parc Agrari del Baix Empordà’’, “Plans al�luvials del riu Ter” i “Boscos de Foixà i 
Pedrinyà, Vacamorta i Plans de Cruïlles i Sies”. 

Mesures urbanístiques 

- Pels cursos fluvials caldria establir una protecció dels marges o de les àrees freqüentment 
inundables que delimiten el curs de 25 m. davant la possibilitat d’implantar-hi 
construccions. Les tal�les i plantacions han de deixar una franja de 5 m. mesurats des de la 
línia de màxima crescuda on no es permeti la tal�la d’arbres ni els moviments de terra. 

- Per el paratge del riu Ter es recomana tenir en compte els períodes d’avingudes tal i com 
estableix el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 

- Caldria prohibir l’edificació de noves construccions sense vincles amb l’activitat agrícola, 
ramadera i forestal i sense acreditar la unitat mínima. 

- No s’haurien de permetre nous habitatges en indrets on ja hi ha algun habitatge existent. 
Es recomana permetre ampliacions fins a un 20% de les construccions i habitatges 
actualment existents. 

- S’hauria de prioritzar la utilització de les actuals vies de comunicació i corredors existents 
procurant mantenir la unitat de les explotacions i evitant la fragmentació dels camps i les 
zones arbrades. 

- Caldria evitar la construcció de noves explotacions ramaderes intensives o industrials i 
permetre l’ampliació de les existents sempre i quan estiguin per sota de les 200 UR.  

- Caldria evitar la construcció de noves explotacions agropecuàries de tipus industrial. 

- En el paratge del riu Ter la normativa no s’hauria de permetre la construcció d’edificacions 
destinades a l’entreteniment en el sistema fluvial (article 37) i la zona d’interès fluvial 
(article 76). 

- No s’hauria de permetre l’alteració del bosc de ribera en la zona inundable amb un període 
de retorn de 10 anys i ampliar la zona de protecció de l’edificació a tal cota que no es 
produeixi la condició d’inundació moderada per un període de retorn de 500 anys. 

- Pel que fa a les tanques caldria establir una regulació que impedís qualsevol malla i les 
limités als filats longitudinals. 

- Caldria preservar tota la zona de les dunes interiors, inclosa o no a la Xarxa Natura 2000 i 
establir una protecció davant l’establiment de noves activitats extractives i en especial 
d’extraccions de sorres. Caldria evitar també la possible ampliació i promoure l’adquisició 
per part de l’Administració corresponent els drets d’explotació i tancar-les. 

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal, l’amplada no hauria de ser 
superior als 3 m. i l’ús únicament el propi de l’activitat forestal i agrícola. 

- Caldria especificar com a usos prohibits, l’ús comercial, industrial, oficines i recreatiu, 
l’habitatge plurifamilar, els magatzems i dipòsits de materials no relacionats amb els usos 
agrícoles pecuaris i forestals, garatges i aparcaments. 

- Per a les construccions d’utilitat pública i interès social i les construccions vinculades a 
l’execució, al manteniment o servei de les obres públiques, caldria la redacció d’un Pla 
especial que contempli l’impacte ambiental i paisatgístic. 

- En sòl forestal no s’hauria de permetre la seva transformació ni tampoc aquells usos que 
lesionin el valor específic de la vegetació arbrada. Les repoblacions s’haurien de fer amb 
espècies pròpies i s’haurien de prohibir les plantacions intensives. 

- Es podria permetre l’ús de càmping i caravàning si va acompanyat d’un estudi d’impacte 
paisatgístic i ambiental i es localitza en sòl no forestal i en pendents inferiors al 10%. 
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Mesures ambientals 

- S’hauria d’incentivar la realització de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal per tal 
d’anar, substituint progressivament els aciculifolis per la vegetació potencial de la zona 
(fagàcies) i reduir el risc d’incendi forestal. 

- Caldria evitar la desforestació de l’àrea per l’obertura de pistes, línies elèctriques o altres 
activitats antròpiques. 

- Caldria incentivar les pràctiques agrícoles poc agressives amb el medi (com ara la 
preservació dels marges arbrats, evitar l’ús indiscriminat de nitrats, etc.). 

- Caldria incentivar la redacció d’un pla de recuperació i gestió de les pastures i dels espais 
oberts. 

- Caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per afavorir la restauració 
de la vegetació de ribera pròpia de casa nostra com les vernedes, i eliminar les espècies 
d’arbres de plantació que no apareixen de manera natural. 

- Caldria desplegar el citat Pla Director de les ribes fluvials del Ter que contempli la 
conservació i millora del paisatge riberenc a través de la restauració d’espais degradats, el 
manteniment del mosaic agroforestal, el restabliment de la vegetació de ribera pròpia de 
casa nostra i el desenvolupament d’un turisme lligat al riu. 
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Fontanilles: ‘‘Riu Ter (tram illa del Ter la Gola)’’, ‘‘Plans i closes del Daró i la riera 
Grossa’’, ‘‘Plans del Daró a Gualta i fontanilles, estanys de Pals i de Boada, i plans de St. 
Feliu, Pals i Torrent’’, ‘‘Plans del Daró i el Rec del Molí entre Serra i Gualta’’ i ‘‘Antic estany 
d'Ullastret i petits turons circumdants’’. 

Mesures urbanístiques 

- Classificació de l’area dels Plans del Daró com a Sòl No urbanitzable d’Especial protecció, 
amb establiment d’un règim estricte d’usos. 

- Redacció i aprovació d’un Pla Especial de protecció que garanteixi el manteniment dels usos 
agraris i prohibeixi la instal�lació de usos diferents als del conreu o al manteniment dels 
valors naturals als Plans del Daró amb mecanismes d’ajut. 

- Inclusió de les àrees delimitades en un Catàleg de Patrimoni Natural municipal. 

- Limitar l’artificialització dels sistemes de rieres i canals naturalitzats, prohibint la 
canalització, els soterraments i entubaments dels mateixos. 

- Restringir els usos en el sòl no urbanitzable d’especial protecció a aquells estrictament 
vinculats a la agricultura, fixant com a usos prohibits o incompatibles l’habitatge unifamiliar 
aillat, l’ús industrial, els camps de golf, la instal.lació de xarxes aèrees de transport i la 
distribució de l’energia elèctrica,les antenes de telecomunicacions, les infrastructures de 
tractament de residus, el càmping i zones d’acampada. 

- Modificació puntual de le Normes Subsidiàries de Fontanilles desclassificant la UA6, que 
permet el creixament del nucli cap al sud de Llàbia malmetent de forma irreversible el 
paisatge. 

Mesures ambientals 

- Inclusió dels Plans i Closes del Daró a l’EIN dels Aiguamolls de l’Empordà. 

- Impulsar projectes ambientals mitjançant l’arrendament d’algunes zones de singulars 
valors naturals i immediates als cursos d’aigua, així com terrenys susceptibles a inundació 
per tal de recuperar els ambients i zones humides. 

- Avaluar la possibilitat de incloure parcialment la zona de les closes i riba del Daró a 
l’Inventari de Zones Humides de Catalunya. 

- Incloure els Plans i Closes del Daró a la Xarxa Natura 2000. 

- Adquisició i arrendament per part d’administracions o fundacions i cessions d’ús de sòl a 
favor d’entitats sense ànim de lucre. 

- Utilitzar fórmules de contractes territorials d’explotació previstes a la Llei d’Orientació 
Agraria, per garantir una gestió ambiental adequada. 

- Creació i impuls de la figura dels parcs Agrícoles, que garanteixi el manteniment de l’estadi 
rural i dels usos i activitats agro-forestals dels referits espais, tot impedint la transformació 
progressiva d’aquests sòls i interdictant la implantació d’usos aliens als estrictament 
agrícoles. Parcs agraris gestionats prèvia la constitució d’un Consorci d’Administracions i tot 
dotant-se de mitjans de finançament. 
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Forallac: ‘‘Muntanya Seca’’.  

Mesures urbanístiques 

- Redacció i aprovació d’un Pla Especial de protecció que garanteixi el manteniment dels usos 
agraris i forestals i prohibeixi la instal.lació de usos diferents als del conreu, forest o al 
manteniment dels valors naturals. 

- Restringir els usos en el sòl no urbanitzable d’especial protecció a aquells estrictament 
vinculats a la agricultura, fixant com a usos prohibits o incompatibles l’habitatge unifamiliar 
aillat, l’ús industrial, els camps de golf, la instal�lació de xarxes aèrees de transport i la 
distribució de l’energia elèctrica, les antenes de telecomunicacions, les infrastructures de 
tractament de residus, el càmping i zones d’acampada, alguns d’ells permesos per l’article 
129 de les Normes Subsidiàries. 

- Adequació de les Normes a la Unitat Minima de Conreu, ja que aquestes permeten 
l’edificació en parcel�les de sòl no urbanitzable de 15.000m2. 

- Realitzar un inventari de camins i incloure-ho al Catàleg de Béns municipal. 

Mesures ambientals 

- Impulsar la redacció i aplicació de Plans tècnics per de gestió i millora forestal. 

- Elaborar un Pla de Prevenció d’incendis. 

- Creació i impuls de la figura dels parcs Agrícoles, que garanteixi el manteniment de l’estadi 
rural i dels usos i activitats agro-forestals dels referits espais, tot impedint la transformació 
progressiva d’aquests sòls i interdictant la implantació d’usos aliens als estrictament 
agrícoles. Parcs agraris gestionats prèvia la constitució d’un Consorci d’Administracions i tot 
dotant-se de mitjans de finançament. 
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Garrigoles: “Serra de Valldevià i Ventalló i muntanya de Sant Grau”. 

Mesures urbanístiques 

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal i, al marge de les prescripcions de 
l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai hauria de ser superior als 3 metres i el seu ús 
tan sols destinat al propi de l’activitat forestal. 

- No s’haurien de permetre cementiris de cotxes, dipòsits de ferralla i de runes, abocaments 
controlats i incontrolats, com també l’ús d’acampada, de càmping i caravàning. 

- Caldria no permetre usos industrials que no vagin vinculats a l’activitat agrícola o forestal i 
que impliquin un procés productiu. 

- Caldria regular de manera especial els usos hotelers, sanitariassistencial, recreatiu i 
esportiu, i de manera general, no permetre’ls en sòl forestal. 

- No s’hauria de permetre la instal�lació de tanques, excepte aquelles que són necessàries 
per l’activitat agropecuària i aquelles que delimitin instal�lacions vinculades amb l’activitat 
forestal, les quals no caldria que es separin més de 5 m. de la instal�lació pertinent. En 
aquests casos aquestes haurien de garantir la permeabilitat de la fauna. 

- Caldria limitar la implantació de noves explotacions agropecuàries, de manera que 
únicament es permetin ampliacions fins a un 20%, sempre i quan aquestes estiguin per sota 
de les 200 Unitats Ramaderes. 

- Caldria que totes les surgències d’aigua tinguin una àrea de protecció delimitada a partir 
d’una zona definida per un radi de 50 m. al seu voltant. 

- La implantació d’habitatges hauria d’estar únicament supeditada a l’activitat agrícola, 
ramadera i forestal. A més, tant en la implantació d’aquests com de noves activitats 
agrícoles, forestals i agropecuàries, caldria fixar la unitat mínima de conreu en 1,5 Ha. en 
regadiu, 4,5 Ha. en secà i 25 Ha. en sòl forestal i limitar-les en zones on el pendent sigui 
inferior al 20%. 

- Pel que fa als magatzems, aquests haurien també d’estar permesos sempre i quan vagin 
relacionats amb les activitats agrícoles, ramaderes i forestals i compleixin també les unitats 
mínimes especificades anteriorment. 

- En sòl d’interès forestal, la implantació de construccions d’utilitat pública i interès social i 
aquelles relacionades amb l’execució, el manteniment i el servei de les obres públiques, 
haurien de redactar un Pla Especial que contemplés l’impacte ambiental i paisatgístic i reguli 
les condicions formals, estètiques i tècniques. 

- No s’haurien de permetre nous habitatges en indrets on ja hi ha algun habitatge per 
ampliació del programa familiar. Es poden permetre ampliacions fins a un 20% dels 
habitatges actualment existents i fixar la impossibilitat de vendre la construcció en un 
termini de 10 anys o la obligatorietat de ser primera residència. En les masies existents no 
s’hauria de permetre la seva divisió per tal de permetre-hi altres habitatges. 

- En sòl forestal caldria evitar qualsevol transformació que lesioni els valors específics de la 
vegetació arbòria existent i en especial s’hauria de prohibir l’obertura de noves activitats 
extractives, la implantació de granges i la plantació intensiva d’espècies que puguin alterar 
la naturalesa de la zona. 

Mesures ambientals  

- Caldria proporcionar incentius per tal d’evitar l’abandó de les pràctiques agrícoles 
tradicionals, mantenir els marges arbrats presents i establir una correcta integració de les 
explotacions ramaderes. 
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- Caldria l’aplicació de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i Plans Simples de 
Gestió Forestal (PSGF) per tal de millorar la qualitat de les masses forestals i disminuir el 
risc d’incendi forestal. 

- Caldria protegir les fisonomies urbanes dels diferents nuclis urbans presents. D’aquesta 
manera caldria evitar l’aprovació de projectes que poden repercutir de manera greu en la 
qualitat d’aquest espai com és el cas del Camp de Golf de Garrigoles. 

- Caldria aplicar mesures administratives i fiscals especials per garantir el manteniment dels 
usos agraris del sòl. La signatura de contractes territorials d’explotació previstos a la Llei 
d’orientació agrària, les fórmules de contractes de custòdia del territori, l’obertura de línies 
d’ajut i de suport a la pagesia i l’atorgament de bonificacions de caràcter fiscal pel sòl 
destinat a aquests usos serien eines a tenir en consideració. 
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Gualta: ‘‘Riu Ter (tram illa del Ter la Gola)’’, ‘‘Parc Agrari del Baix Empordà’’ i ‘‘Plans del 
Daró i el Rec del Molí entre Serra i Gualta’’. 

Mesures urbanístiques 

- Classificació de l’area dels Plans del Daró com a Sòl No urbanitzable d’Especial protecció, 
amb establiment d’un règim estricte d’usos. 

- Redacció i aprovació d’un Pla Especial de protecció que garanteixi el manteniment dels 
usos agraris i prohibeixi la instal�lació de usos diferents als del conreu o al manteniment dels 
valors naturals als Plans del Daró amb mecanismes d’ajut.  

- Inclusió de les àrees delimitades en un Catàleg de Patrimoni Natural municipal. 

- Restringir els usos en el sòl no urbanitzable d’especial protecció a aquells estrictament 
vinculats a la agricultura, fixant com a usos prohibits o incompatibles l’habitatge unifamiliar 
aillat, l’ús industrial, els camps de golf, la instal.lació de xarxes aèrees de transport i la 
distribució de l’energia elèctrica,les antenes de telecomunicacions, les infrastructures de 
tractament de residus, el càmping i zones d’acampada. 

- Modificació de les Normes Subsidiàries per requalificar el Sector industrial 11, que afecta a 
àrees del catàleg, com a Sòl No Urbanitzable d’Especial Protecció. 

- Els usos que permet el planejemanet en sòl rústec són incompatibles amb la preservació 
dels Plans del Daró (habitatges unifamiliars i altres edificacions d’utilitat pública). També 
resulta incompatible el règim de la zona 13- camí de la Gola, donat que legalitza activitats 
industrials implantades sense autorització prèvia i preveu encara la seva ampliació. 

Mesures ambientals 

- Adopció de mesures de planificació hidrològica i projecte ambiental per a la recuperació 
dels ambients humits, els cursos d’aigua i riberes (adequació d’itineraris peatonals). 

- Utilitzar fórmules de contractes territorials d’explotació previstes a la Llei d’Orientació 
Agraria, per garantir una gestió ambiental adequada. 

- Adquisició i arrendament per part d’administracions o fundacions i cessions d’ús de sòl a 
favor d’entitats sense ànim de lucreAdquisió o arrendament per part d’administracions o 
fundacions de sòl en les zones incloses al catàleg. 

- Fixació dels cabals ecològic i de manteniment pel tram baix del riu Ter i delimitació de les 
zones inundables que s’incorporin al planejament urbanístic si no hi són. 

- Inclusió de la Platera i el Joncar al Catàleg de zones humides de Catalunya. 

- Mesures de planificació hidrològica que garanteixen la preservació i recuperació de zones 
humides. 

- Incorporació de la Platera, el Joncar i les Deveses i Platja de la Fononellera i els Plans i 
Closes del Daró a l’EIN dels Aiguamolls del Baix Empordà. 

- Projectes ambientals específics per part de fundacions o entitats d’interès general per 
garantir l’adequada connectivitat entre el Ter,  el Daró i els Aiguamolls. 

- Establir mesures limitadores a l’accés motoritzat a tot el sistema litoral. 

- Garantir els sanejament, depuració i tractament adequat de les aigües residuals de Mas 
Pinell i el càmping. 

- Revalorització del marge esquerra del Daró, a tocar a la urbanització Mas Pinell mitjançant 
la creació d’una àrea pública amb establiment d’itineraris paisatgístics tous. 

- Creació i impuls de la figura dels parcs Agrícoles, que garanteixi el manteniment de l’estadi 
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rural i dels usos i activitats agro-forestals dels referits espais, tot impedint la transformació 
progressiva d’aquests sòls i interdictant la implantació d’usos aliens als estrictament 
agrícoles. Parcs agraris gestionats prèvia la constitució d’un Consorci d’Administracions i tot 
dotant-se de mitjans de finançament. 
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Jafre: “Plans al�luvials del riu Ter”, ‘‘Parc Agrari del Baix Empordà’’ i “Serra de Valldevià, 
Ventalló i Muntanya de Sant Grau”. 

Mesures urbanístiques 

- L’emplaçament i el tipus de construcció d’utilitat pública i interès social hauria d’estar 
condicionat a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un estudi 
d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials. 

- Caldria prohibir l’edificació de noves construccions sense vincles amb l’activitat agrícola, 
ramadera i forestal i sense acreditar la unitat mínima. 

- Caldria prioritzar la utilització de les actuals vies de comunicació i corredors viaris per 
mantenir la unitat de les explotacions i evitar la fragmentació del territori. 

- No s’hauria de permetre l’alteració del bosc de ribera en la zona inundable amb un període 
de retorn de 10 anys i ampliar la zona de protecció de l’edificació a tal cota que no es 
produeixi la condició d’inundació moderada per un període de retorn de 500 anys. 

- Pel que fa a les tanques caldria establir una regulació que impedís qualsevol malla i les 
limités als filats longitudinals. 

- En sòl forestal caldria evitar qualsevol transformació dels valors específics de la vegetació 
arbòria existent i en especial prohibir l’obertura de noves activitats extractives, la 
implantació de granges i la plantació intensiva d’espècies forestals.  

- Només s’hauria de permetre l’ampliació de les explotacions agropecuàries fins a un 20%, 
sempre i quan aquestes estiguin per sota de les 200 Unitats Ramaderes.  

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal i l’amplada mai hauria de ser 
superior als 3 m. i el seu ús tan sols destinat al propi de l’activitat forestal. 

- No s’haurien de permetre àrees de guarda- caravanes, cementiris de cotxes, dipòsits de 
ferralla i de runes, abocaments, l’acampada, el càmping i caravàning. 

- S’hauria de prohibir la implantació de noves activitats extractives en les lleres i en les 
zones properes al riu, així com l’ampliació de les actuals. D’altra banda les activitats ja 
finalitzades s’haurien de restaurar convenientment de manera que sigui restituïda tota la 
vegetació de ribera i en cap cas convertint aquestes àrees en espais turístics o lúdics. 

- Caldria tenir en compte els períodes d’avingudes tal i com estableix el document tècnic 
aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Mesures ambientals 

- Caldria proporcionar incentius per tal d’evitar l’abandó de les pràctiques agrícoles 
tradicionals, mantenir els marges arbrats presents i establir una correcta integració de les 
explotacions ramaderes. 

- es recomana l’aplicació de PTGMF i PSG per tal de millorar la qualitat de les masses 
forestals i disminuir el risc d’incendi forestal. 

- Caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per afavorir la restauració 
de la vegetació de ribera pròpia de casa nostra com les vernedes, i eliminar les espècies 
d’arbres de plantació que no apareixen de manera natural. 

- Caldria desplegar el citat Pla Director de les ribes fluvials del Ter que contempli la 
conservació i millora del paisatge riberenc a través de la restauració d’espais degradats, el 
manteniment del mosaic agroforestal, el restabliment de la vegetació de ribera pròpia de 
casa nostra i el desenvolupament d’un turisme lligat al riu. 
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Montràs: “Puig Sesforques, Ermedàs, Puig Pelegrí, el Rodonell i Puig Gallifa’’, “Riera de 
Canyelles, Plans de la Torre Mirona, Platja de Castell i la Serra’’ i “Connector Puig del Migdia-
Puig d'en Gotes’’. 

Mesures urbanístiques 

- Classificació de l’àrea del Connector Gavarres-Muntanyes de Begur i del Connetor Puig Roí-
Puig de les Pasteres com a Sòl No urbanitzable d’Especial protecció, amb establiment d’un 
règim estricte d’usos. 

- Redacció i aprovació d’un Pla Especial de protecció que garanteixi el manteniment dels usos 
agroforestals i prohibeixi la instal.lació de usos diferents als del conreu, forest o al 
manteniment dels valors naturals. 

- Restringir els usos en el sòl agrícola a aquells estrictament vinculats a la agricultura, ja que 
aquest actualment permet zones d’acampada, aparcament de caravanes, habitatges aïllats 
en parcel.les de 1,5 ha, cementiris de cotxes, abocadors, pedreres i extraccions d’àrids els 
quals s’haurien de fixar com a usos prohibits o incompatibles.  

- Caldria impedir en aquestes àrees la instal.lació, fins i tot mitjançant declaració de utilitat 
pública, usos com camps de golf, antenes de telefonia mòbil, infrastructures públiques i 
línies d’alta tensió. 

- Aplicació de la unitat mínima forestal a totes les masses boscoses. 

- Inclusió de les àrees delimitades al catàleg a un Catàleg de Patrimoni Natural municipal 

- Si hi hagués algún sòl urbanitzable dins la zona de connexió entre les Gavarres i les 
Muntanyes de Begur caldria procedir a la seva desclassificació. 

Mesures ambientals 

- Impulsar la redacció i aplicació de Plans tècnics per de gestió i millora forestal i la gestió 
sostenible dels boscos. 

- Programa ambiental de recuperació de les antigues zones inundables i dels cursos d’aigua 
existents. 

- Projectar passos de fauna a les carreteres que travessen les àrees catalogades. 

- Adquisició,arrendaments o acords de custòdia de terrenys en aquesta zona per part de 
l’Administració o Fundacions 

- Avaluar la incorporació de l’àrea del  Puig de Ses Forques a l’EIN de Muntanyes de Begur, 
així com l’àrea de la Riera de Canyelles i els Plans de Torremirona i el connetor Puig del 
Migdia-Puig d’en Gotes. 

- Crear línies d’ajut i programes específics per al manteniment o recuperació de l’activitat 
agroforestal previstes ala Llei d’Orientació Agrària. 
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Palafrugell: “Connector Gavarres-Muntanyes de Begur’’, “Connector Salt Seseugues-
Muntanyes de Begur’’, “Corredor Puig Roí, Puig de les Pasteres’’, “Puig Sesforques, Ermedàs, 
Puig Pelegrí, el Rodonell i Puig Gallifa’’ i “Riera de Canyelles, Plans de la Torre Mirona, Platja 
de Castell i la Serra’’. 

Mesures urbanístiques 

- Classificació de l’àrea del Connector Gavarres-Muntanyes de Begur i del Connetor Puig Roí-
Puig de les Pasteres com a Sòl No urbanitzable d’Especial protecció, amb establiment d’un 
règim estricte d’usos. 

- Redacció i aprovació d’un Pla Especial de protecció que garanteixi el manteniment dels usos 
agroforestals i prohibeixi la instal.lació de usos diferents als del conreu, forest o al 
manteniment dels valors naturals. 

- Restringir els usos en el sòl no urbanitzable d’especial protecció a aquells estrictament 
vinculats a la agricultura i forest, fixant com a usos prohibits o incompatibles l’habitatge 
unifamiliar no rural, àrees recreatives, discoteques i sales de festes, aparcament de 
caravanes, residència col�lectiva, usos extractius, etc permesos pels articles 112 a 126 del 
planejament. 

- Caldria impedir en aquestes àrees la instal.lació, fins i tot mitjançant declaració de utilitat 
pública, usos com camps de golf, antenes de telefonia mòbil, infrastructures públiques i 
línies d’alta tensió. 

- Aplicació de la unitat mínima forestal a totes les masses boscoses. 

- Limitar l’artificialització dels sistemes de rieres i canals naturalitzats, prohibint la 
canalització, els soterraments i entubaments dels mateixos. 

- Inclusió de les àrees delimitades al catàleg a un Catàleg de Patrimoni Natural municipal. 

Mesures ambientals 

- Impulsar la redacció i aplicació de Plans tècnics per de gestió i millora forestal i la gestió 
sostenible dels boscos. 

- Impulsar un programa específic per al manteniment de les activitats agroforestals dotant-lo 
d’ajuts corresponents segons la Llei d’Orientació Agraria. 

- Programa ambiental de recuperació de les rieres i determinació del Domini Públic Hidràulic. 

- Projectar passos de fauna a les carreteres que travessen les àrees catalogades. 

- Incorporació del connector Muntanyes de Begur-Gavarres i del Connector del Salt de Ses 
Eugues i Muntanyes de Begur al Pla de Connectors ecològics de Catalunya o en el seu 
defecte incorporació al PEIN. 

- Adquisició,arrendaments o acords de custòdia de terrenys en aquesta zona per part de 
l’Administració o Fundacions. 

- Avaluar la incorporació de l’àrea de Riera de Canyelles i els Plans de Torremirona a l’EIN de 
Muntanyes de Begur. 
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Palamós: “Riera de Canyelles, Plans de la Torre Mirona, Platja de Castell i la Serra’’ i 
“Cap Gros’’. 

Mesures urbanístiques 

- El PGOU és incompatible amb la preservació de l’àrea anomenada Riera de Canyelles, Plans 
de Torramirona, Platja de Castell i Les Serres per que caldria realitzar-hi modificacions 
desqualificant els següents sectors en sòl urbà : UA20 i PA19 i en sòl urbanitzable deixant 
sense efecte les previsions de d’edificació del pla vigent i qualificant-les  com a espai lliure o 
zones verdes, el que permetria garantir l’adquisició d’aquest sòl pel municipi, mitjançant 
l’impuls d’una actuació aïllada en sòl urbà i la seva expropiació. 

- Modificació del planejament per tal d’impedir l’execució dels aprofitaments urbanístics PA18 
i UA7 a Cap Gros si no es troben executats, donat que són incompatibles amb els objectius 
de preservació proposats al catàleg, així com eliminar la previsió del vial que envolta la 
muntanya que augmentarà la marginalitat dels límits de l’espai i empobrirà els valors 
naturals. 

- Aplicació de la unitat mínima forestal al sòl de clau forestal (Clau 4.3) de 25 Ha fixada per 
la Llei Forestal de Catalunya. 

- Redacció i aprovació d’un Pla Especial que garanteixi la protecció de les àrees d’interès 
delimitades al catàleg. 

- Inclusió de les zones catalogades al Catàleg de Patrimoni Natural municipal. 

Mesures ambientals 

- Impulsar la redacció i aplicació de Plans tècnics per de gestió i millora forestal i la gestió 
forestal sostenible. 

- Projectar passos de fauna a les carreteres que travessen les àrees catalogades. 

- Adquisició,arrendaments o acords de custòdia de terrenys en aquesta zona per part de 
l’Administració o Fundacions. 

- Avaluar la incorporació de l’àrea del  Puig de Ses Forques a l’EIN de Muntanyes de Begur, 
així com l’àrea de la Riera de Canyelles i els Plans de Torremirona. 

- Programa ambiental que tendeixi a la restauració de la zona humida de Castell i 
recuperació dels marges de l’Aubi. 

-Creació d’una figura ambiental de protecció especial al Cap Gros. 
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Palau-Sator: “Plans del Daró a Gualta i fontanilles, estanys de Pals i de Boada, i plans 
de St. Feliu, Pals i Torrent’’, “Antic estany d'Ullastret i petits turons circumdants’’ i 
‘‘Muntanya Seca’’. 

Mesures urbanístiques 

- Classificació de l’area dels Plans del Daró, Estanys de Pals i de Boada com a Sòl No 
urbanitzable d’Especial protecció, amb establiment d’un règim estricte d’usos. 

- Redacció i aprovació d’un Pla Especial de protecció que garanteixi el manteniment dels usos 
agraris i forestals i prohibeixi la instal.lació de usos diferents als del conreu, forest o al 
manteniment dels valors naturals als Plans del Daró i els Estanys de Pals i de Boada i la 
Muntanya Seca amb mecanismes d’ajut. 

- Inclusió de les àrees delimitades en un Catàleg de Patrimoni Natural municipal. 

- Limitar l’artificialització dels sistemes de rieres i canals naturalitzats, prohibint la 
canalització, els soterraments i entubaments dels mateixos. 

- Restringir els usos en el sòl no urbanitzable d’especial protecció a aquells estrictament 
vinculats a la agricultura, fixant com a usos prohibits o incompatibles l’habitatge unifamiliar 
aillat, l’ús industrial, els camps de golf, la instal.lació de xarxes aèrees de transport i la 
distribució de l’energia elèctrica,les antenes de telecomunicacions, les infrastructures de 
tractament de residus, el càmping i zones d’acampada, molts d’aquests usos permesos pels 
articles 92 i 97 de les Normes Subsidiàries. 

- Realitzar un inventari de camins i incloure-ho al Catàleg de Béns municipal. 

Mesures ambientals 

- Inclusió de l’Estany de Boada a l’Inventari de zones humides de Catalunya. 

- Adopció de mesures de planificació hidrològica i projecte ambiental per a la recuperació 
dels ambients humits i cursos d’aigua. 

- Utilitzar fórmules de contractes territorials d’explotació previstes a la Llei d’Orientació 
Agraria, per garantir una gestió ambiental adequada. 

- Adquisició i arrendament per part d’administracions o fundacions i cessions d’ús de sòl a 
favor d’entitats sense ànim de lucre. 

- Impulsar la redacció i aplicació de Plans tècnics per de gestió i millora forestal. 

- Elaborar un Pla de Prevenció d’incendis. 

- Creació i impuls de la figura dels parcs Agrícoles, que garanteixi el manteniment de l’estadi 
rural i dels usos i activitats agro-forestals dels referits espais, tot impedint la transformació 
progressiva d’aquests sòls i interdictant la implantació d’usos aliens als estrictament 
agrícoles. Parcs agraris gestionats prèvia la constitució d’un Consorci d’Administracions i tot 
dotant-se de mitjans de finançament. 
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Pals: “Plans i closes del Daró i la riera Grossa’’, “Plans del Daró a Gualta i fontanilles, 
estanys de Pals i de Boada, i plans de St. Feliu, Pals i Torrent’’, “Connector muntanyes de 
Queramany-la Platja de Pals’’, “La Platja de Pals’’, “Muntanyes de Queramay i dunes interiors 
de Pals i de Begur’’ i “Connector Gavarres-Muntanyes de Begur’’. 

Mesures urbanístiques 

- Classificació de les arees dels Plans del Daró,i Connetor Muntanyes de Queramany-Platja 
de Pals i Connector Gavarres-Muntanyes de Begur com a Sòl No urbanitzable d’Especial 
protecció, amb establiment d’un règim estricte d’usos. 

- Redacció i aprovació d’un Pla Especial de protecció que garanteixi el manteniment dels usos 
agroforestals i prohibeixi la instal�lació de usos diferents als del conreu, forest o al 
manteniment dels valors naturals als Plans del Daró i els Estanys de Pals amb mecanismes 
d’ajut. 

- Desqualificació del Sector Radio Liberty UUNP11 i Les Illes UUNP12 i desenvupament d’un 
règim de protecció adequat que restringeixi la possibilitat de implantar noves edificacions. 

- Desqualificació dels sector de sòl urbanitzable programat Roca Blanca (Clau P7) i dels 
sectors de sòl no urbanitzable no programat Ampliació de Pineda de Pals (Clau NP9), 
Ampliació Puig Pedrós (Clau NP8) i Masos de Pals (Clau NP4). Aquests sectors inclós el de 
Roca Blanca poden ser desclassificats sense que això comporti indemnizacions. 

- Limitar l’artificialització dels sistemes de rieres i canals naturalitzats, prohibint la 
canalització, els soterraments i entubaments dels mateixos. 

- Inclusió de les àrees delimitades en un Catàleg de Patrimoni Natural municipal. 

- Fixació d’una franja amplia de protecció a la zona marítimo-terrestre i pla especial 
regulador dels accessos a la Platja de Pals. 

- Restringir els usos en el sòl no urbanitzable d’especial protecció a aquells estrictament 
vinculats a la agricultura, fixant com a usos prohibits o incompatibles l’habitatge unifamiliar 
aillat, l’ús industrial, els camps de golf, la instal.lació de xarxes aèrees de transport i la 
distribució de l’energia elèctrica,les antenes de telecomunicacions, les infrastructures de 
tractament de residus, el càmping i zones d’acampada. 

- Revisar l’efectiu compliment dels deures establerts per les activitats extractives actualment 
existents segons l’article 222 del PGOU, relatius a la prestació de fiança, pla de restauració i 
programa de finalització d’extracció. 

- Aplicació de la unitat mínima forestal a totes les masses boscoses. 

Mesures ambientals 
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- Inclusió dels Plans i Closes del Daró i les dunes litorals i platja de Pals a l’EIN dels 
Aiguamolls de l’Empordà. 

- Impulsar projectes ambientals mitjançant l’arrendament d’algunes zones de singulars 
valors naturals i immediates als cursos d’aigua, així com terrenys susceptibles a inundació 
per tal de recuperar els ambients i zones humides. També un programa ambiental amb la 
finalitat de preservar les dunes i sorrals, retirar les antenes de Radio Liberty i restaurar la 
zona i gestionar l’espai en condicions adequades per la fauna i flora. 

- Impulsar plans tècnics de gestió i millora forestal a les masses forestals de la Muntanya de 
Quermany i les dunes de Pals. 

- Avaluar la possibilitat de incloure parcialment la zona de les closes i riba del Daró a 
l’Inventari de Zones Humides de Catalunya. 

- Incloure els Plans i Closes del Daró, les dunes litorals i interiors i platja de Pals a la Xarxa 
Natura 2000 pel fet que contenen hàbitats o espècies considerades prioritàries segons la 
Directiva d’hàbitats que estan insuficientment representades a Catalunya. 

- Inclusió dels Estanys de Pals a l’Inventari de zones humides de Catalunya. 

- Utilitzar fórmules de contractes territorials d’explotació previstes a la Llei d’Orientació 
Agraria, per garantir una gestió ambiental adequada. 

- Adquisició i arrendament per part d’administracions o fundacions i cessions d’ús de sòl a 
favor d’entitats sense ànim de lucre. 

- Programa ambiental de recuperació de les rieres i determinació del Domini Públic Hidràulic 

- Projectar passos de fauna a les carreteres que travessen les àrees catalogades. 

- Incorporació del connector Muntanyes de Begur-Gavarres al Pla de Connectors ecològics de 
Catalunya o en el seu defecte incorporació al PEIN. 
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 La Pera: “Boscos de Foixà i Pedrinyà, Vacamorta i Plans de Cruïlles i Sies”. 

Mesures urbanístiques 

- Pels cursos fluvials caldria establir una protecció dels marges o de les àrees freqüentment 
inundables que delimiten el curs de 25 m. davant la possibilitat d’implantar-hi 
construccions. Les tal�les i plantacions han de deixar una franja de 5 m. mesurats des de la 
línia de màxima crescuda on no es permeti la tal�la d’arbres ni els moviments de terra. 

- No s’haurien de permetre noves activitats extractives. 

- Caldria incloure una protecció radial de 50 m. al voltant de cada font o surgència d’aigua. 

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal, l’amplada no hauria de ser 
superior als 3 m. i l’ús únicament el propi de l’activitat forestal i agrícola. 

- Les tanques no haurien d’autoritzar-se, excepte si són estrictament necessàries per les 
explotacions ramaderes. En aquest cas, haurien de ser de pastor elèctric o vegetals. 

- Caldria augmentar fins a 1,5 Ha. la superfície mínima sòl agrícola de regadiu i no permetre 
les segregacions i divisions de finques per sota la unitat mínima de conreus.  

- Per les noves construccions caldria la redacció d’un estudi d’impacte i integració 
paisatgístic. 

- Caldria evitar la construcció de noves explotacions ramaderes i solament permetre 
l’ampliació fins a un màxim de 200 UR. 

- Caldria especificar com a usos prohibits, l’ús comercial, industrial, oficines i recreatiu, 
l’habitatge plurifamilar, els magatzems i dipòsits de materials no relacionats amb els usos 
agrícoles pecuaris i forestals, garatges i aparcament. 

- Per a les construccions d’utilitat pública i interès social i les construccions vinculades a 
l’execució, al manteniment o servei de les obres públiques, caldria la redacció d’un Pla 
especial que contempli l’impacte ambiental i paisatgístic i no s’ubiquin en sòl forestal. 

- En sòl forestal no s’hauria de permetre la seva transformació ni tampoc aquells usos que 
lesionin el valor específic de la vegetació arbrada.  Les repoblacions s’haurien de fer amb 
espècies pròpies i s’haurien de prohibir les plantacions intensives. 

- Es podria permetre l’ús de càmping i caravàning si va acompanyat d’un estudi d’impacte 
paisatgístic i ambiental i es localitza en sòl no forestal i en pendents inferiors al 10%. 

- Caldria evitar els creixements urbans desmesurats que es proposen en els estudis previs 
del POUM i que es concentren en 9 Ha al nucli de la Pera, en 7 Ha. a Púbol, i la construcció 
d’un gran hotel en una finca de 2,2 hectàrees i de 50 habitacions a la zona de Pedrinyà. 
 

Mesures ambientals 

- S’hauria d’incentivar la realització de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal per tal 
d’anar, substituint progressivament els aciculifolis per la vegetació potencial de la zona 
(fagàcies) i reduir el risc d’incendi forestal. 

- Caldria evitar la desforestació de l’àrea per l’obertura de pistes, línies elèctriques o altres 
activitats antròpiques. 

- Caldria incentivar les pràctiques agrícoles poc agressives amb el medi (com ara la 
preservació dels marges arbrats, evitar l’ús indiscriminat de nitrats, etc.). 

- Caldria incentivar la redacció d’un pla de recuperació i gestió de les pastures i dels espais 
oberts. 
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Pontós: “Terraprim d’Empordà”, “Plans al�luvials de la riera d’Àlguema” i “Plans al�luvials 
del riu Fluvià”. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria fixar la unitat mínima en sòl agrícola en 4,5 Ha. com ho estableix el Decret 
169/1983 i de 25 Ha. en sòl forestal conforme al que estableix el Decret 35/1990; i establir 
un regulació més acurada per l’assentament d’habitatges en sòl agrícola, de manera que la 
construcció d’aquests vagi indiscutiblement lligada l’activitat agrícola i ramadera, i no 
admetre, l’habitatge en sòls forestals. 

- Caldria establir una regulació més específica de les tanques de manera que es garantís la 
permeabilitat per a la fauna. En aquest mateix sentit, es recomana que en sòl forestal no 
s’admetin i en sòl agrícola es limitin a filats longitudinals, tanques de fusta o vegetals. 

- S’hauria de definir un radi de protecció de les surgències hídriques de 50 m per garantir el 
manteniment de cabal de sortida. 

- No s’hauria de permetre la instal.lació d’edificacions i habitatges no vinculats a l’activitat 
agrícola i forestal, i en especial, caldria evitar la presència d’instal.lacions esportives i 
d’activitats extractives. 

- Caldria determinar la zona de domini públic hidràulic i no permetre-hi les plantacions 
lineals de pollancres i plàtans ni l’ocupació física. En cas de no delimitar-se aquesta zona 
caldria establir una franja de protecció que abasti la superfície directament vinculada amb 
els cursos d’aigua. 

- Caldria que la implantació de construccions d’utilitat pública i interès social i les 
construccions vinculades a obres i serveis es realitzin mitjançant l’establiment d’un Pla 
Especial que tingui en compte l’impacte paisatgístic i ambiental. En sòl forestal aquestes no 
haurien d’estar permeses. 

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal seria necessari la llicència 
municipal, prèvia presentació del corresponent Projecte Tècnic, i/o Pla de Gestió Forestal, 
sense perjudici de les competències dels organismes corresponents. Així mateix, caldrà que 
aquestes àrees compleixin les condicions exigides per a la prevenció d’incendis. 

- Es recomana evitar la construcció de noves explotacions ramaderes intensives majors de 
50 Unitats Ramaderes segons la Llei 3/98 Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. 
En aquest sentit es recomana que únicament es permeti l’ampliació de les explotacions 
existents en un 20% sempre i quan estiguin per sota de les 200 Unitats Ramaderes. 

- La col�locació de cartells o altres elements publicitaris que distorsionin la visió del paisatge 
natural i els perfils del municipi no hauria de ser admesa, llevat de la normalitzada en la 
senyalització viària. 

- Per la zona del riu Fluvià, seguint el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel 
Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua es recomana el que els usos en 
aquesta zona haurien de tenir en compte els períodes d’avingudes que aquest estableix, 
com també la regulació que proposa. 

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal seria necessari la llicència 
municipal, prèvia presentació del corresponent Projecte Tècnic, i/o Pla de Gestió Forestal, 
sense perjudici de les competències dels organismes corresponents. 

Mesures ambientals  

- Per la zona del riu Fluvià caldria desenvolupar a tots els municipis per on circula el riu un 
Pla Especial de protecció del paisatge i del medi natural. Aquest pla hauria de recollir els 
principals valors paisatgístics de les riberes fluvials, així com els espais associats necessaris 
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per la conservació de tot l’indret. En aquest sentit el pla plurimunicipal hauria de definir les 
principals accions de restauració així com els usos i construccions permeses per tal de 
mantenir la integritat de l’espai. 

- S’hauria de prohibir la implantació de noves activitats en les lleres i zones roperes al riu 
Fluvià, així com l’ampliació de les actuals. D’altra banda les activitats ja finalitzades 
s’haurien de restaurar convenientment seguint el que estableix la Llei 12/1981, de manera 
que sigui restituïda tota la vegetació de ribera i en cap cas convertint aquestes àrees en 
espais turístics o lúdics. Finalment per les activitats autoritzades i en funcionament s’hauria 
d’establir un control periòdic per comprovar que es realitza l’activitat correctament i no es 
produeixen problemes en la capa del freàtic així com en zones properes. 

- Per les zones forestals caldria la redacció d’un pla de prevenció i d’extinció d’incendis, el 
qual hauria de contemplar l’aplicació de mesures per eliminar la biomassa i necromassa 
acumulades, com també evitar la pèrdua d’espais oberts desenvolupant mesures per tal de 
fomentar la ramaderia i les rompudes en determinades forestals. 

- Cal impulsar un projecte agroambiental per tal de fomentar la recuperació dels conreus 
tradicionals i en especial de l’olivera per evitar la pèrdua del paisatge en mosaic hauria de 
ser també un requeriment de protecció important. L’aplicació de mesures administratives i 
fiscals especials per garantir el manteniment dels usos agraris del sòl; la signatura de 
contractes territorials d’explotació previstos a la Llei d’orientació agrària; les fórmules de 
contractes de custòdia del territori; l’obertura de línies d’ajut i de suport a la pagesia; i 
l’atorgament de bonificacions de caràcter fiscal pel sòl destinat a aquests usos, haurien de 
ser eines a tenir en consideració. 

- Cal establir mesures per reduir la contaminació dels aqüífers per part de les activitats 
ramaderes i assegurar la qualitat de l’aigua de les rieres. Per tant caldria limitar la 
instal�lació d’una major cabana porcina i revisar els Plans de dejeccions ramaderes de les 
explotacions porcines presents a la zona i adoptar mesures per recuperar les àrees més 
afectades per nitrats i l’estat dels aqüífers. 

- Caldria la redacció d’un Pla Especial urbanístic per tot l’espai del Terraprim d’Empordà per 
establir una regulació i ordenació urbanística ben detallada i curosa amb el medi natural, i 
en especial sobre les edificacions d’utilitat pública i d’interès social i les construccions i 
instal�lacions d’obres públiques que s’haguessin d’implantar. 
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Regencós: “Salt Sesegues i entorn’’, “Connector Gavarres-Muntanyes de Begur’’ i 
“Muntanyes de Queramay i dunes interiors de Pals i de Begur’’. 

Mesures urbanístiques 

- Qualificació del sòl comprés a l’espai de les Dunes interiors de Pals i Begur i del Connector 
Gavarres-Muntanyes de Begur i el Salt de Ses Eugues com a Sòl No Urbanitzable d’especial 
protecció en clau forestal. 

- Redacció d’un Pla Especial de Protecció del medi natural i paisatgístic pel espais compresos 
al catàleg. 

- Requalificació del la zona del Salt de Ses Eugues, actualment amb clau  6 (zona de conreu 
de secà) a Clau 7 Forestal que resulta més adient.  

-Inclusió de les àrees delimitades al catàleg a un Catàleg de Patrimoni Natural municipal. 

- Les Normes Subsidiàries resulten força adequades si bé caldria la limitació d’usos admesos. 
Son d’especial interès les consideracions fixades per l’article 202 referides a les línies de 
força del paisatge. 

- Aplicació de la unitat mínima forestal a totes les masses boscoses. 

- Limitar l’artificialització dels sistemes de rieres i canals naturalitzats, prohibint la 
canalització, els soterraments i entubaments dels mateixos. 

Mesures ambientals 

- Inclusió de les dunes a la Xarxa Natura 2000 Inclusió a la Xarxa Natura 2000 pel fet que 
estàn considerades prioritàries segons la Directiva d’hàbitats que estan insuficientment 
representades a Catalunya. 

- Impulsar la redacció i aplicació de Plans tècnics per de gestió i millora forestal. 

- Avaluar la situació jurídica de la pedrera de Puig Brocà i altres existents i l’abast de 
l’autorització administrativa que disposa, per conèixer els futurs impactes i si és el cas 
plantejar la seva limitació o l’adquisició dels drets pendents d’explotació, així com la 
suficiència de la restauració. 

- Revisar els traçats de les línies èlèctriques que afecten l’espai donat l’alt risc d’incendis. 

- Pla prevenció d’incendis. 

- Adquisició,arrendaments o acords de custòdia de terrenys en aquesta zona per part de 
l’Administració o Fundacions. 

- Programa ambiental de recuperació de les rieres i determinació del Domini Públic Hidràulic. 

- Projectar passos de fauna a les carreteres que travessen les àrees catalogades. 

- Incorporació del connector Muntanyes de Begur-Gavarres al Pla de Connectors ecològics de 
Catalunya o en el seu defecte incorporació al PEIN. 
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Sant Feliu de Guíxols: “Les Penyes-Monticalvari-Punta Brava i Mirador dels 
Frares’’, “Les Comes-Mascanada’’, “Connector Bosc d'en Provençal-Massís de Cadiretes’’, 
“Vall de Cubells-Les Bateries’’ i ‘‘Vilar d'Aro-Bosc d'en Provençal’’. 

Mesures urbanístiques 

- Garantir la protecció de les àrees catalogades a través de la qualificació de Sòl No 
Urbanitzable d’Especial protecció paisatgística, forestal o agrícola en funció de l’ús actual, 
desqualificant aquells sòls urbanitzables que no s’hagin executat i impedint la construcció 
d’habitatges unifamiliars aïllats (Connexió entre Cadiretes i Bosc d’en Provençal, Les Comes-
Mascanada, Vall de Cubells i Les Penyes-Monticalvari). 

- Modificació puntual del PGOU per a la desclassificació dels sòls urbanitzables que afecten 
als espais catalogats: SUNP2, SUNP5, SUNP 7, SUNP8, SUNP10 i SUP4, UA número 4 Les 
Bateries. D’aquests almenys el SUNP 10 Punta Brava s’hauria de desclassificar d’immediat ja 
que es pot fer sense que suposi indemnitzacions donat que no hi ha drets adquirits. 

- Plantejar l’esponjament si no estan executades les UA6 i UA11 per tal de definir un 
acabament de ciutat que doni pas a la zona lliure de les Bateries. 

- Pla Especial de Protecció del Paisatge i Millora del Medi que fixi els usos compatibles i 
incompatibles amb el manteniment de l’activitat agraria. 

- Inclusió de les àrees del catàleg a un Catàleg de Patrimoni Natural municipal.  

- Incloure l’àrea entre l’Ardenya i el Bosc d’en Provençal al Pla de Connectors Ecològics de 
Catalunya o al PEIN. 

- Impulsar una política d’adquisició de sòl no urbanitzable per part del municipi per tal de 
garantir la preservació i constituir patrimoni públic. 

Mesures ambientals 

- Fomentar la silvicultura mitjançant la redacció i aplicació de Plans tècnics per de gestió i 
millora forestal. 

- Programa ambiental per a la recuperació de la Riera de les Comes. 

- Mesures de permeabilització de les rondes i minimització d’impactes. 

- Dotar les masses forestals d’un eficaç Pla de prevenció d’incendis. 

- Inventari dels elements de valor geomorfològic (especialment a les Bateries). 

- Estudi de permeabilitzaió i minimització de l’impacte de la Ronda de Ponent. 

- Linies d’ajut per part de les administracions per al manteniment de l’activitat agroforestal. 

- Adquisició,arrendaments o acords de custòdia de terrenys per part de l’Administració o 
Fundacions. 

- Avaluar la conveniència d’incorporar les àrees del catàleg adjacents a l’Ardenya al PEIN. 
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Santa Cristina d’Aro: “El Ridaura’’, “Pedralta-Pedralta-Roca Tosa’’, “Connector Bosc 
d'en Provençal-Massís de Cadiretes’’, “Vall de Solius’’, ‘‘Vilar d'Aro-Bosc d'en Provençal’’ i 
“Connector Gavarres-Cadiretes’’. 

Mesures urbanístiques 

- Classificar les àrees catalogades (situades a l’entorn de les Gavarres i l’Ardenya) com a Sòl 
No Urbanitzable d’Especial Valor Paisatgístic i Forestal. 

- Garantir a l’àrea de connexió entre l’Ardenya i el Bosc d’en Provençal la qualificació de sòl 
no urbanitzable d’especial protecció i impedir en aquesta zona la construcció d’habitatges 
unifamiliars aïllats. 

- Classificar l’àrea catalogada a l’entorn del Ridaura com a sòl no urbanitzable d’especial 
protecció i incoporar les recomanacions i criteris tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

- Classificació dels connectors catalogats com a sòl no urbanitzable en clau connector. 

- Desenvolupament d’una Pla Especial Especial de Protecció del Paisatge i el Medi Natural per 
a regular els usos de les zones catalogades d’interès. El Pla haurà de comptar amb dotacions 
econòmiques. 

- Establir un règim estricte d’usos que asseguri el manteniment dels usos agroforestals i fixi 
com a incompatibles els usos que signifiquin la transformació urbanística dels espais situats a 
l’entorn de les Gavarres i l’Ardenya, prohibint la instal.lació mitjançant declaracions d’utilitat 
pública d’infrastructures alienes a l’activitat estrictament forestal. Cal també considerar que 
resulten inapropiades les claus NU1a i NU1c, que permeten l’acopi i classificació d’àrids i 
runes la primera i la instal.lació de campings i camps de golf la segona. Tampoc resulten 
adequades les claus NU1b i NU2 i en canvi si que ho és la clau NU3 de protecció. 

- Desqualificació d’un sector de del sòl apte per urbanitzar S-19 (Sector Tueda) i classificació 
d’aquesta com a sòl no urbanitzable forestal i agrari en compliment de l’Article 22 de la Llei 
Forestal de Catalunya i de les prescripcións de la Llei d’Orientació Agraria (que obliga a 
protegir els sòls agraris en municipis sotmesos a pressió urbanística). 

- Modificació puntual del PGOU desqualificant el SAU Sector Golf Costa Brava II (S-12) i 
Sector industrial Molí d’e’n Reixach (S-17). 

- Inclusió de les àrees zones catalogades al Catàleg de Patrimoni Natural. 

Mesures ambientals 

- Impulsar un programa de recuperació i millora dels cursos d’aigua existents a les àrees 
catalogades i establir l’atermanament del Ridaura. 

- Establir per part de l’Agència Catalana de l’Aigua les zones potencialment inundables a fi 
d’engegar mesures de restriccions d’usos en aquestes. 

- Impulsar la redacció i aplicació de Plans tècnics per de gestió i millora forestal i la gestió 
forestal sostenible. 

- Dotar les masses forestals d’Pla de prevenció d’incendis. 

- Avaluar la possibilitat d’incloure les àrees catalogades situades al perímetre de l’EIN de les 
Gavarres i de l’Ardenya al PEIN i dels connectors al Pla de Connectors Ecològics de 
Catalunya. 

- Impulsar una política d’adquisició de sòl no urbanitzable per part del municipi per tal de 
garantir la preservació i contstituir patrimoni. 

- Establir contractes territorials d’explotació i orientació agrària. 

- Adquisició,arrendaments o acords de custòdia de terrenys per part de l’Administració o 
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Fundacions. 

- Garantir el compliment a l’entorn de les àrees urbanitzades de les obligacions de les 
mesures de prevenció d’incendis fixades per la Llei 5/2003. 

- Racionalitzar els traçats de les línies elèctriques que creuen l’interior dels espais catalogats 
i exigir el manteniment de les franges de protecció de les mateixes. 

- Resulten imprescindibles mesures de permeabilització de la C-65 que garanteixin la 
connectiviatat entre Cadiretes i Gavarres. 

- Cal exigir el compliment de les limitacions previstes a la legislació de carreteres pel que fa 
a la prohibició d’edificacions a les bandes de protecció d’aquestes. 

- Resulten imprescindibles l’adopció de mesures adients de restauració de l’abocador i dels 
impactes que provoca. 
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Serra de Daró: “Riu Ter (tram illa del Ter la Gola)’’, “Parc Agrari del Baix Empordà’’, 
Plans del “Daró i el Rec del Molí entre Serra i Gualta’’, “Antic estany d'Ullastret i petits turons 
circumdants’’ i “Connector muntanyes de Queramany-la Platja de Pals’’. 

Mesures urbanístiques 

- Classificació de l’area dels Plans del Daró i Rec del Molí com a Sòl No urbanitzable 
d’Especial protecció, amb establiment d’un règim estricte d’usos. 

- Redacció i aprovació d’un Pla Especial de protecció juntament amb totes les àrees 
colindants que garanteixi el manteniment dels usos agraris i prohibeixi la instal.lació de usos 
diferents als del conreu o al manteniment dels valors naturals als Plans del Daró impedint 
també la implantació d’infrastructures, abocadors, línies d’alta tensió, camps de golf, 
campings o magatzems industrials. 

- Inclusió de les àrees delimitades en un Catàleg de Patrimoni Natural municipal. 

Mesures ambientals 

- Adopció de mesures de planificació hidrològica i projecte ambiental per a la recuperació 
dels cursos d’aigua i riberes (adequació d’itineraris peatonals). 

- Utilitzar fórmules de contractes territorials d’explotació previstes a la Llei d’Orientació 
Agraria, per garantir una gestió ambiental adequada. 

- Establir mesures limitadores a l’accés motoritzat a tot el sistema litoral. 

- Garantir els sanejament, depuració i tractament adequat de les aigües residuals de Mas 
Pinell i el càmping. 

- Revalorització del marge esquerra del Daró, a tocar a la urbanització Mas Pinell mitjançant 
la creació d’una àrea pública amb establiment d’itineraris paisatgístics tous. 

- Creació i impuls de la figura dels parcs Agrícoles, que garanteixi el manteniment de l’estadi 
rural i dels usos i activitats agro-forestals dels referits espais, tot impedint la transformació 
progressiva d’aquests sòls i interdictant la implantació d’usos aliens als estrictament 
agrícoles. Parcs agraris gestionats prèvia la constitució d’un Consorci d’Administracions i tot 
dotant-se de mitjans de finançament. 
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La Tallada d’Empordà: “Serra de Valldevià i Ventalló i muntanya de Sant Grau” i 
“Plans al�luvials del riu Ter” ‘‘Antic estany de Bellcaire’’,  “Plans de Tor-Rec del Molí-Puig 
Moragues’’ , “Riu Ter (tram illa del Ter la Gola)’’ i “Parc Agrari del Baix Empordà’’. 

Mesures urbanístiques 

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal i, al marge de les prescripcions de 
l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai hauria de ser superior als 3 metres i el seu ús 
tan sols destinat al propi de l’activitat forestal. 

- No s’haurien de permetre cementiris de cotxes, dipòsits de ferralla i de runes, abocaments 
controlats i incontrolats, com també l’ús d’acampada, de càmping i caravàning. 

- Caldria no permetre usos industrials que no vagin vinculats a l’activitat agrícola o forestal i 
que impliquin un procés productiu. 

- Caldria regular de manera especial els usos hotelers, sanitariassistencial, recreatiu i 
esportiu, i de manera general, no permetre’ls en sòl forestal. 

- No s’hauria de permetre la instal�lació de tanques, excepte aquelles que són necessàries 
per l’activitat agropecuària i aquelles que delimitin instal�lacions vinculades amb l’activitat 
forestal, les quals no caldria que es separin més de 5 m. de la instal�lació pertinent. En 
aquests casos aquestes haurien de garantir la permeabilitat de la fauna. 

- Caldria limitar la implantació de noves explotacions agropecuàries, de manera que 
únicament es permetin ampliacions fins a un 20%, sempre i quan aquestes estiguin per sota 
de les 200 Unitats Ramaderes. 

- Pel que fa al sistema hídric caldria establir una protecció per la implantació de noves 
construccions de 100 m. a banda i banda dels límits que delimiten el curs fluvial del riu Ter, 
25 m. pels tributaris amb un ordre hídric major i 5 m. per la resta de cursos fluvials. En els 
5 m. situats a banda i banda de la llera de tots els cursos no s’hauria de permetre la tala 
d’arbres, ni tampoc el seu encausament ni la presència d’activitats extractives. 

- Caldria que totes les surgències d’aigua tinguin una àrea de protecció delimitada a partir 
d’una zona definida per un radi de 50 m. al seu voltant. 

- La implantació d’habitatges hauria d’estar únicament supeditada a l’activitat agrícola, 
ramadera i forestal. A més, tant en la implantació d’aquests com de noves activitats 
agrícoles, forestals i agropecuàries, caldria fixar la unitat mínima de conreu en 1,5 Ha. en 
regadiu, 4,5 Ha. en secà i 25 Ha. en sòl forestal i limitar-les en zones on el pendent sigui 
inferior al 20%. 

- Pel que fa als magatzems, aquests haurien també d’estar permesos sempre i quan vagin 
relacionats amb les activitats agrícoles, ramaderes i forestals i compleixin també les unitats 
mínimes especificades anteriorment. 

- No s’haurien de permetre nous habitatges en indrets on ja hi ha algun habitatge per 
ampliació del programa familiar. Es poden permetre ampliacions fins a un 20% dels 
habitatges actualment existents i fixar la impossibilitat de vendre la construcció en un 
termini de 10 anys o la obligatorietat de ser primera residència. En les masies existents no 
s’hauria de permetre la seva divisió per tal de permetre-hi altres habitatges. 

- En sòl forestal caldria evitar qualsevol transformació que lesioni els valors específics de la 
vegetació arbòria existent i en especial s’hauria de prohibir l’obertura de noves activitats 
extractives, la implantació de granges i la plantació intensiva d’espècies que puguin alterar 
la naturalesa de la zona. 

- Restringir els usos incompatibles amb la preservació de l’espai de l’Antic Estany de 
Bellcaire permesos en el règim de sòl no urbanitzable (instal.lacions destinades a gestió de 
residus i cpamping caravaning- articles 151 i 174 de les Normes Subsidiàries). 
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- Classificar l’area com a Sòl No Urbanitzable d’especial protecció i desenvolupar un Pla 
Especial de Protecció del paisatge i de millora del medi natural, pla que podria ser promogut 
conjuntament per diversos municipis i amb la participació del Consell Comarcal del Baix 
Empordà i la Diputació de Girona. 

- Restringir els usos en el sòl no urbanitzable d’especial protecció a aquells estrictament 
vinculats a la agricultura, fixant com a usos prohibits o incompatibles l’habitatge unifamiliar 
aillat, l’ús industrial, els camps de golf, la instal.lació de xarxes aèrees de transport i la 
distribució de l’energia elèctrica,les antenes de telecomunicacions i les infrastructures de 
tractament de residus. 

- Inclusió dels espais del delimitats en un Catàleg de Patrimoni Natural municipal. 

Mesures ambientals  

- Caldria proporcionar incentius per tal d’evitar l’abandó de les pràctiques agrícoles 
tradicionals, mantenir els marges arbrats presents i establir una correcta integració de les 
explotacions ramaderes. 

- Caldria l’aplicació de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i Plans Simples de 
Gestió Forestal (PSGF) per tal de millorar la qualitat de les masses forestals i disminuir el 
risc d’incendi forestal. 

- Caldria aplicar mesures administratives i fiscals especials per garantir el manteniment dels 
usos agraris del sòl. La signatura de contractes territorials d’explotació previstos a la Llei 
d’orientació agrària, les fórmules de contractes de custòdia del territori, l’obertura de línies 
d’ajut i de suport a la pagesia i l’atorgament de bonificacions de caràcter fiscal pel sòl 
destinat a aquests usos serien eines a tenir en consideració. 

- Resultaria d’interès incloure aquest espai com a àrea d’amortiment a  l’EIN del Montgrí. 

- Promoure un projecte ambiental que incorpori la recuperació de la zona humida. 

- Utilitzar fórmules de contractes territorials d’explotació previstes a la Llei d’Orientació 
Agraria, per garantir una gestió ambiental adequada. 

- Inclusió a la Xarxa Natura 2000 pel fet que conté hàbitats o espècies considerades 
prioritàries segons la Directiva d’hàbitats que estan insuficientment representades a 
Catalunya. 

- Creació i impuls de la figura dels parcs Agrícoles, que garanteixi el manteniment de 
l’estadi rural i dels usos i activitats agro-forestals dels referits espais, tot impedint la 
transformació progressiva d’aquests sòls i interdictant la implantació d’usos aliens als 
estrictament agrícoles. Parcs agraris gestionats prèvia la constitució d’un Consorci 
d’Administracions i tot dotant-se de mitjans de finançament. 
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Torrent: “Connector Gavarres-Muntanyes de Begur’’, “Muntanya Seca’’, “Zona humida de 
les Planes’’ i “Plans del Daró a Gualta i fontanilles, estanys de Pals i de Boada, i plans de St. 
Feliu, Pals i Torrent’’. 

Mesures urbanístiques 

- Classificació de l’area dels Plans de St Feliu i del Connector Gavarres-Muntanyes de Begur 
com a Sòl No urbanitzable d’Especial protecció, amb establiment d’un règim estricte d’usos. 

- Redacció i aprovació d’un Pla Especial de protecció que garanteixi el manteniment dels usos 
agraris i forestals i prohibeixi la instal.lació de usos diferents als del conreu, forest o al 
manteniment dels valors naturals. 

- Pla Especial per fomentar mesures actives de recuperació de la zona humida de les Planes 

- Modificació de les Normes Subsidiaries desqualificant el Sòl Apte per urbanitzar SAU2 Els 
Trullars dotant-lo de Sòl No Urbanitzable amb Clau PF. 

- El règim de sòl agrícola Clau A permet innecessàriament la transformació de sòl agrícola en 
una àrea d’implantació de segones residències fet que caldria modificar.  

- Inclusió de les àrees delimitades en un Catàleg de Patrimoni Natural municipal. 

- Restringir els usos en el sòl no urbanitzable d’especial protecció a aquells estrictament 
vinculats a la agricultura, fixant com a usos prohibits o incompatibles l’habitatge unifamiliar 
aillat, l’ús industrial, els camps de golf, la instal.lació de xarxes aèrees de transport i la 
distribució de l’energia elèctrica,les antenes de telecomunicacions, les infrastructures de 
tractament de residus, el càmping i zones d’acampada. 

- Aplicació de la unitat mínima forestal a totes les masses boscoses. 

- Limitar l’artificialització dels sistemes de rieres i canals naturalitzats, prohibint la 
canalització, els soterraments i entubaments dels mateixos. 

Mesures ambientals 

- Adopció de mesures de planificació hidrològica i projecte ambiental per a la recuperació dels 
ambients humits i cursos d’aigua. 

- Inclusió de la zona humida de les Planes a l’Inventari de Zones Humides de Catalunya. 

- Garantir la prohibició d’abocaments i la retirada dels existents a la zona humida de les 
Planes i iniciar un programa ambiental, així com declarar la zona com  a reserva de fauna. 

- Utilitzar fórmules de contractes territorials d’explotació previstes a la Llei d’Orientació 
Agraria, per garantir una gestió ambiental adequada. 

- Adquisició i arrendament per part d’administracions o fundacions i cessions d’ús de sòl a 
favor d’entitats sense ànim de lucre. 

- Projecte renaturalització de la zona afectada pels antics revolts de Torrent. 

- Impulsar la redacció i aplicació de Plans tècnics per de gestió i millora forestal. 

- Elaborar un Pla de Prevenció d’incendis. 

- Projectar passos de fauna a les carreteres que travessen les àrees catalogades. 

- Incorporació del connector Muntanyes de Begur-Gavarres al Pla de Connectors ecològics de 
Catalunya o en el seu defecte incorporació al PEIN. 

- Creació i impuls de la figura dels parcs Agrícoles, que garanteixi el manteniment de l’estadi 
rural i dels usos i activitats agro-forestals dels referits espais, tot impedint la transformació 
progressiva d’aquests sòls i interdictant la implantació d’usos aliens als estrictament 
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agrícoles. Parcs agraris gestionats prèvia la constitució d’un Consorci d’Administracions i tot 
dotant-se de mitjans de finançament. 
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Torroella de Montgrí: “Terraprims del Montgrí’’, “Riu Ter (tram illa del Ter la Gola)’’, 
“Parc Agrari del Baix Empordà’’, “La Platera’’, “El Joncar’’, “Deveses de la Fonollera’’, “Plans i 
closes del Daró i la riera Grossa’’ i “Platja de la Fonollera i riba esquerra del Daró’’. 

Mesures urbanístiques 

- Pla Especial de Protecció de les Riberes del Ter i el seu entorn agrícola que ampliï la franja 
de protecció del riu (en el moment d’executar el catàleg, previ a la revisió del POUM la franja 
de protecció és de 10m). 

- Analitzar la conveniència d’impulsar la creació d’un Parc Fluvial, amb recuperació de zones 
arbrades, creació d’itineraris. 

- Adquisició de terrenys per part de les adminitracions locals als espais delimitats pel catàleg. 

- Inclusió de les àrees delimitades en un Catàleg de Patrimoni Natural municipal. 

- Classificació de la Platera, el Joncar i les Deveses de la Fonollera com a Sòl No Urbanitzable 
d’Especial protecció amb un règim d’usos restrictiu i execució d’un Pla Especial de regeneració 
de la zona humida i closes. 

- Prohibir o limitar obres de canalització del Ter prevista en l’Article 27 del PGOU a Torroella 
(anterior a la revisió), així com els moviments de terres, l’extracció d’àrids, la circulació 
motoritzada i els abocaments. 

Mesures ambientals 

- Inclusió del Riu Ter, La Platera i El Joncar i la Platja de la Fonollera a la Xarxa Natura 2000 i 
al PEIN. 

- Realització de la delimitació del Domini Públic Hidràulic del Ter per part de l’Agència 
Catalana de l’Aigua garantint la neteja i recuperació de les àrees que es trobin indegudament 
ocupades. 

- Programa intensiu de control d’abocaments al riu Ter. 

- Adquisió o arrendament per part d’administracions o fundacions de sòl en les zones incloses 
al catàleg. 

- Fixació dels cabals ecològic i de manteniment pel tram baix del riu Ter i delimitació de les 
zones inundables que s’incorporin al planejament urbanístic si no hi són. 

- Inclusió de la Platera i el Joncar al Catàleg de zones humides de Catalunya. 

- Mesures de planificació hidrològica que garanteixen la preservació i recuperació de zones 
humides. 

- Incorporació de la Platera, el Joncar i les Deveses i Platja de la Fononellera i els Plans i 
Closes del Daró a l’EIN dels Aiguamolls del Baix Empordà. 

- Projectes ambientals específics per part de fundacions o entitats d’interès general per 
garantir l’adequada connectivitat entre el Ter,  el Daró i els Aiguamolls. 

- Establir mesures limitadores a l’accés motoritzat a tot el sistema litoral. 

- Garantir els sanejament, depuració i tractament adequat de les aigües residuals de Mas 
Pinell i el càmping. 

- Revalorització del marge esquerra del Daró, a tocar a la urbanització Mas Pinell mitjançant la 
creació d’una àrea pública amb establiment d’itineraris paisatgístics tous. 

- Creació i impuls de la figura dels parcs Agrícoles, que garanteixi el manteniment de l’estadi 
rural i dels usos i activitats agro-forestals dels referits espais, tot impedint la transformació 
progressiva d’aquests sòls i interdictant la implantació d’usos aliens als estrictament agrícoles. 
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Parcs agraris gestionats prèvia la constitució d’un Consorci d’Administracions i tot dotant-se 
de mitjans de finançament. 
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Ullà: “Parc Agrari del Baix Empordà’’, “Terraprims del Montgrí’’ i “Riu Ter (tram illa del Ter 
la Gola)’’. 

Mesures urbanístiques 

- Incorporar en el planejament urbanístic la prohibició de noves extraccions de pedra calcària 
al Massís del Montgrí, així com ampliacions a les existents i la implantació d’infrastructures a 
les zones dels terraprims del Montgrí. 

- Impulsar un Pla Especial de protecció amb l’objectiu de mantenir els usos agraris als 
Terraprims del Montgrí. 

- Establiment d’un règim jurídic particular ja que la Clau 14 Sòl Rústec que afecta part 
d’aquesta àrea possibilita la implantació d’usos incompatibles amb la preservació dels 
terraprims (càmpings, habitatges unifamiliars, industries i magatzems, etc). 

- Les Normes Sussidiàries estableix un sistema de protecció de cursos fluvials adequat si bé 
caldria extendre la protecció a una franja més amplia que la de 30 m per al riu Ter. 

Mesures ambientals 

- Avaluar la situació jurídica de la pedrera d’Ullà i l’abast de l’autorització administrativa que 
disposa i avaluar econòmicament els drets d’explotació pendents d’execució amb l’objectiu de 
plantejar la compra d’aquests drets per salvaguardar els valors ambientals i paisatgístics. 

- Projecte de recuperació i restauració de la pedrera d’Ullà. 

- Incorporació dels terraprims del Montgrí a l’EIN del Massís del Montgrí. 

- Inclusió a la Xarxa Natura 2000 pel fet que conté hàbitats o espècies considerades 
prioritàries segons la Directiva d’hàbitats que estan insuficientment representades a 
Catalunya. 

- Creació i impuls de la figura dels parcs Agrícoles, que garanteixi el manteniment de l’estadi 
rural i dels usos i activitats agro-forestals dels referits espais, tot impedint la transformació 
progressiva d’aquests sòls i interdictant la implantació d’usos aliens als estrictament 
agrícoles. Parcs agraris gestionats prèvia la constitució d’un Consorci d’Administracions i tot 
dotant-se de mitjans de finançament. 
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Ullastret: “Antic estany d'Ullastret i petits turons circumdants’’ i “Parc Agrari del Baix 
Empordà’’. 

Mesures urbanístiques 

- Classificació de l’area Estany d’Ullastret com a Sòl No urbanitzable d’Especial protecció, 
amb establiment d’un règim estricte d’usos. 

- Redacció i aprovació d’un Pla Especial de protecció juntament amb totes les àrees 
colindants que garanteixi el manteniment dels usos agraris i prohibeixi la instal.lació de usos 
diferents als del conreu o al manteniment dels valors naturals. 

- Restringir els usos en el sòl no urbanitzable d’especial protecció a aquells estrictament 
vinculats a la agricultura, fixant com a usos prohibits o incompatibles l’habitatge unifamiliar 
en sòls de valor agrícola i amb parcel.les inferiors a la unitat mínima de conreu i l’ús 
industrial (art.211.4). Tampoc s’escauen els camps de golf, la instal.lació de xarxes aèrees 
de transport i la distribució de l’energia elèctrica,les antenes de telecomunicacions, les 
infrastructures de tractament de residus, el càmping i zones d’acampada. 

- Inclusió de les àrees delimitades en un Catàleg de Patrimoni Natural municipal. 

Mesures ambientals 

- Adquisició o arrendament de determinades finques a l’Antic Estany d’Ullastret per part de 
fundacions ambientals per a dur a terme projectes de recuperació de la zona humida. 

- Signatura de contractes de custòdia del territori. 

- Utilitzar fórmules de contractes territorials d’explotació previstes a la Llei d’Orientació 
Agraria, per garantir una gestió ambiental adequada. 

- Creació i impuls de la figura dels parcs Agrícoles, que garanteixi el manteniment de l’estadi 
rural i dels usos i activitats agro-forestals dels referits espais, tot impedint la transformació 
progressiva d’aquests sòls i interdictant la implantació d’usos aliens als estrictament 
agrícoles. Parcs agraris gestionats prèvia la constitució d’un Consorci d’Administracions i tot 
dotant-se de mitjans de finançament. 
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Ultramort: “Plans al�luvials del riu Ter” i “Parc Agrari del Baix Empordà’’. 

Mesures urbanístiques 

- L’emplaçament i el tipus de construcció d’utilitat pública i interès social hauria d’estar 
condicionat a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un estudi 
d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials. 

- Caldria prohibir l’edificació de noves construccions sense vincles amb l’activitat agrícola, 
ramadera i forestal i sense acreditar la unitat mínima. Es poden permetre ampliacions fins a 
un 20% de les construccions i habitatges actualment existents. 

- No s’haurien de permetre nous habitatges en indrets on ja hi ha algun habitatge per 
ampliació del programa familiar. Es recomana permetre ampliacions fins a un 20% de les 
construccions i habitatges actualment existents. 

- S’hauria de prioritzar la utilització de les actuals vies de comunicació i corredors existents 
procurant mantenir la unitat de les explotacions i evitant la fragmentació dels camps i les 
zones arbrades. 

- Caldria evitar la construcció de noves explotacions agropecuàries de tipus industrial.  

- No s’hauria de permetre l’alteració del bosc de ribera en la zona inundable amb un període 
de retorn de 10 anys i ampliar la zona de protecció de l’edificació a tal cota que no es 
produeixi la condició d’inundació moderada per un període de retorn de 500 anys. 

- Pel que fa  a les tanques caldria establir una regulació que impedís qualsevol malla i les 
limités als filats longitudinals. 

- S’hauria de prohibir la implantació de noves activitats extractives en les lleres i en les 
zones properes al riu, així com l’ampliació de les actuals. D’altra banda les activitats ja 
finalitzades s’haurien de restaurar convenientment de manera que sigui restituïda tota la 
vegetació de ribera i en cap cas convertint aquestes àrees en espais turístics o lúdics. 

- Es recomana tenir en compte els períodes d’avingudes tal i com estableix el document 
tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de 
l’Aigua. 

Mesures ambientals 

- Caldria incentivar les pràctiques agrícoles poc agressives amb el medi (com ara la 
preservació dels marges arbrats, evitar l’ús indiscriminat de nitrats, etc.). 

- Caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per afavorir la restauració 
de la vegetació de ribera pròpia de casa nostra com les vernedes, i eliminar les espècies 
d’arbres de plantació que no apareixen de manera natural. 

- Caldria desplegar el citat Pla Director de les ribes fluvials del Ter que contempli la 
conservació i millora del paisatge riberenc a través de la restauració d’espais degradats, el 
manteniment del mosaic agroforestal, el restabliment de la vegetació de ribera pròpia de 
casa nostra i el desenvolupament d’un turisme lligat al riu. 
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Vallòbrega: “Connector Puig del Migdia-Puig d'en Gotes’’. 

Mesures urbanístiques 

- Impulsar un Pla Especial de protecció del paisatge i el medi natural de caràcter pluri-
municipal per evitar la transformació urbanística i preservar els usos agro-forestals de les 
zones que permeten la connexió ecològica entre les Gavarres i les Muntanyes de Begur. 

- Limitar la implantació d’activitats d’utilitat pública i d’interès social en aquestes àrees. 

- Si hi hagués algún sòl urbanitzable dins d’aquesta de la zona de connexió caldria procedir a 
la seva desclassificació. 

Mesures ambientals 

- Impulsar la redacció i aplicació de Plans tècnics per de gestió i millora forestal i la gestió 
forestal sostenible. 

- Programa ambiental de recuperació dels cursos d’aigua existents, renaturalitzant-los amb 
bosc de ribera. 

- Permeabilitzar la xarxa viària que fragmenta l’espai a través de mesures correctores. 

- Crear línies d’ajut i programes específics per al manteniment o recuperació de l’activitat 
agroforestal previstes ala Llei d’Orientació Agraria. 

- Dotar l’espai d’un pla de prevenció d’incendis. 

- Avaluar la possibiltitat d’incloure aquesta àrea al l’EIN de les Muntanyes de Begur. 
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Verges: “Parc Agrari del Baix Empordà’’, “Plans de Tor-Rec del Molí-Puig Moragues’’,  

“Plans al�luvials del riu Ter” i “Serra de Valldevià, Ventalló i Muntanya de Sant Grau”. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria desenvolupar una normativa més acurada i que no vagi delegada al règim general 
que estableix la Llei de d’Urbanisme. 

- L’emplaçament i el tipus de construcció d’utilitat pública i interès social hauria d’estar 
condicionat a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un estudi 
d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials. 

- Caldria prohibir l’edificació de noves construccions sense vincles amb l’activitat agrícola, 
ramadera i forestal i sense acreditar la unitat mínima. Es poden permetre ampliacions fins a 
un 20% de les construccions i habitatges actualment existents. 

- No s’haurien de permetre nous habitatges en indrets on ja hi ha algun habitatge per 
ampliació del programa familiar. Es recomana permetre ampliacions fins a un 20% de les 
construccions i habitatges actualment existents. 

- S’hauria de prioritzar la utilització de les actuals vies de comunicació i corredors existents 
procurant mantenir la unitat de les explotacions i evitant la fragmentació dels camps i les 
zones arbrades. 

- No s’hauria de permetre l’alteració del bosc de ribera en la zona inundable amb un període 
de retorn de 10 anys i ampliar la zona de protecció de l’edificació a tal cota que no es 
produeixi la condició d’inundació moderada per un període de retorn de 500 anys. 

- Pel que fa  a les tanques caldria establir una regulació que impedís qualsevol malla i les 
limités als filats longitudinals. 

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal i, al marge de les prescripcions de 
l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai hauria de ser superior als 3 m. i el seu ús tan 
sols destinat al propi de l’activitat forestal. 

- S’hauria de prohibir la implantació de noves activitats extractives en les lleres i en les 
zones properes al riu, així com l’ampliació de les actuals. D’altra banda les activitats ja 
finalitzades s’haurien de restaurar convenientment de manera que sigui restituïda tota la 
vegetació de ribera i en cap cas convertint aquestes àrees en espais turístics o lúdics. 

- Es recomana tenir en compte els períodes d’avingudes tal i com estableix el document 
tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de 
l’Aigua. 

Mesures ambientals 

- Caldria incentivar les pràctiques agrícoles poc agressives amb el medi (com ara la 
preservació dels marges arbrats, evitar l’ús indiscriminat de nitrats, etc.). 

- Caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per afavorir la restauració 
de la vegetació de ribera pròpia de casa nostra com les vernedes, i eliminar les espècies 
d’arbres de plantació que no apareixen de manera natural. 

- Caldria engegar un projecte de restauració i condicionament de la zona humida situada a 
ponent del nucli urbà. 

- Caldria desplegar el citat Pla Director de les ribes fluvials del Ter que contempli la 
conservació i millora del paisatge riberenc a través de la restauració d’espais degradats, el 
manteniment del mosaic agroforestal, el restabliment de la vegetació de ribera pròpia de 
casa nostra i el desenvolupament d’un turisme lligat al riu. 
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GIRONÈS 

 

Aiguaviva: “Santa Maria de Viladamany – Mas Serra”, “Pla de ca n’Arbres i de Sant 
Bartomeu (la Crosa)” i “Serres de Vilanna i Masrocs”. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria que el sòl urbanitzable SUD9 es desclassifiqui, al menys, el seu sector més 
septentrional. En cas que el sector es desenvolupi, caldria establir una franja de protecció 
prou amplia del torrent per tal de no eliminar la seva funcionalitat ecològica. 

- Caldria establir una protecció dels cursos fluvials de 25 m. mesurats a partir de l'eix de la 
llera on no s’hi hauria d’admetre cap tipus de construcció; una franja de 5 metres a partir 
de la llera on no es pugui alterar el bosc de ribera, i una protecció radial de les fonts de 50 
m. 

- Les construccions d’utilitat pública i interès social i les construccions i instal·lacions d'obres 
públiques, caldria que no es permetin en tot l’espai i en especial en sòl forestal, excepte per 
aquelles construccions destinades a la millora o protecció del sòl forestal. 

- No s’haurien de permetre els càmpings i caravànings, ni l’ús esportiu amb instal�lacions o 
edificacions annexes.  

- En el sòl forestal s’hauria d’evitar la construcció de nous habitatges. Només s’hauria de 
permetre l’ampliació en un 50% de la seva superfície sense poder sobrepassar els 300 m2 
de sostre construït. 

- L’obertura de pistes estarà condicionada a l’obtenció de llicència municipal i al marge de 
les prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai no podrà ser superior als 3 
metres i el seu ús ha de ser el propi de l’activitat forestal. 

Mesures ambientals 

- Caldria l’establiment de polítiques per tal de mantenir els usos tradicionals mantenidors 
d’aquest paisatge. Caldria incentivar la continuïtat de l’activitat agrícola i ramadera, evitar 
les roturacions de les masses forestals i els marges arbrats i establir una pla d’actuació per 
tal de recuperar la vegetació de ribera i llur funcionalitat ecològica. 

- Es recomana la recuperació de les àrees inundables com a zones amb presència del bosc 
de  ribera i el manteniment del paisatge agroforestal i evitar l’abocament de purins a les 
zones fluvials i mantenir la capacitat de càrrega adient en els conreus. 

- Implantar i incentivar el codi de bones pràctiques agrícoles i ramaderes. 

- Caldria promoure i exigir la redacció de plans tècnics de gestió i millora forestal que 
tinguin en compte la conservació de la biodiversitat i la millora de l’estructura de les masses 
boscoses. Les mesures per prevenir els incendis també esdevenen claus especialment en els 
perímetres de les urbanitzacions i de les zones urbanes limítrofes amb el bosc. 

- Es fa imprescindible la conservació dels trams de rieres i l’espai fluvial, evitant en la zona 
de domini hidràulic la tala del bosc de ribera.  

- Caldria garantir la conservació de les basses d’aigua associades a masos i cases de pagès 
La realització d’un inventari d’aquests punts i especificar les actuacions per mantenir i/o 
restaurar les més grans i interessants pot esdevenir en una acció clau per preservar la 
biodiversitat de l’espai. 

- Caldria incloure el paratge del Pla de ca n’Arbres a l’espai l’EIN del Volcà de la Crosa. 
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Bescanó: “Serres de Vilanna i Masrocs”, “Plans al�luvials del riu Ter” i “Capçalera de 
l’Onyar”. 

Mesures urbanístiques 

- Per el paratge del riu Ter es recomana el que els usos en aquesta zona haurien de tenir en 
compte els períodes d’avingudes tal i com estableix el document tècnic aprovat el 28 de 
juny de 2001 pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal hauria de ser necessària una 
llicència municipal, prèvia redacció del corresponent Pla de Gestió i Millora Forestal, sense 
perjudici de les competències dels organismes corresponents.  

- Caldria que les àrees forestals compleixin les condicions exigides per a la prevenció 
d’incendis. 

- L’obertura de pistes estarà condicionada a l’obtenció de llicència municipal i al marge de 
les prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai no podrà ser superior als 3 
metres i el seu ús ha de ser el propi de l’activitat forestal. 

- No s’haurien d’admetre tanques cinegètiques i en cas contrari aquesta s’hauria de limitar a 
filats longitudinals, tanques de fusta o vegetals.  

- L’emplaçament i el tipus de construcció d’utilitat pública i interès social hauria d’estar 
condicionat a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un estudi 
d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials. 

- Caldria evitar la construcció de noves explotacions ramaderes intensives o industrials i 
només, permetre l’ampliació de les actualment existents sempre i quan estiguin per sota de 
les 100 Unitats Ramaderes. 

Mesures ambientals 

- Caldria promoure i exigir la redacció de plans tècnics de gestió i millora forestal que 
tinguin en compte la conservació de la biodiversitat i la millora de l’estructura de les masses 
boscoses. Les mesures per prevenir els incendis també esdevenen claus especialment en els 
perímetres de les urbanitzacions i de les zones urbanes limítrofes amb el bosc. 

- Caldria desplegar el Pla Especial Fluvial del riu Ter i redactar el previst Pla Director de les 
ribes fluvials del Ter citat a la normativa i que contempla la conservació i millora del 
paisatge riberenc a través de la restauració d’espais degradats, el manteniment del mosaic 
agroforestal, el restabliment de la vegetació de ribera pròpia de casa nostra i el 
desenvolupament d’un turisme lligat al riu. 

- Caldria garantir la conservació de les basses d’aigua associades a masos i cases de pagès 
La realització d’un inventari d’aquests punts i especificar les actuacions per mantenir i/o 
restaurar les més grans i interessants pot esdevenir en una acció clau per preservar la 
biodiversitat de l’espai. 

- Caldria mantenir un estat de qualitat òptim el conjunt d’afluents que conformen la xarxa 
fluvial de capçalera del riu Onyar. Així caldria desenvolupar accions per garantir un cabal 
ecològic mínim, evitar la sobreexplotació dels pous i conjuminar, mitjançant l’establiment de 
mesures de gestió, la presència del bosc de ribera potencial amb les plantacions de 
planifolis. 

- Cal mantenir el mosaic agroforestal i promoure bones pràctiques agrícoles per controlar 
els adobs, pesticides i herbicides que s’hi empren. 
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Bordils: “Plans al�luvials del riu Ter”. 

Mesures urbanístiques 

- L’emplaçament i el tipus de construcció d’utilitat pública i interès social hauria d’estar 
condicionat a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un estudi 
d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials. 

- Caldria prohibir l’edificació de noves construccions sense vincles amb l’activitat agrícola, 
ramadera i forestal i sense acreditar la unitat mínima.  

- No s’haurien de permetre nous habitatges en indrets on ja hi ha algun habitatge per 
ampliació del programa familiar. Es recomana permetre ampliacions fins a un 20% de les 
construccions i habitatges actualment existents. 

- S’hauria de prioritzar la utilització de les actuals vies de comunicació i corredors existents 
procurant mantenir la unitat de les explotacions i evitant la fragmentació dels camps i les 
zones arbrades. 

- Caldria evitar la construcció de noves explotacions agropecuàries de tipus industrial i les 
activitats extractives. 

- No s’hauria de permetre l’alteració del bosc de ribera en la zona inundable amb un període 
de retorn de 10 anys i ampliar la zona de protecció de l’edificació a tal cota que no es 
produeixi la condició d’inundació moderada per un període de retorn de 500 anys. 

- Pel que fa  a les tanques caldria establir una regulació que impedís qualsevol malla i les 
limités als filats longitudinals. 

- Es recomana tenir en compte els períodes d’avingudes tal i com estableix el document 
tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de 
l’Aigua. 

Mesures ambientals 

- Caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per afavorir la restauració 
de la vegetació de ribera pròpia de casa nostra com les vernedes, i eliminar les espècies 
d’arbres de plantació que no apareixen de manera natural. 

- Caldria desplegar el citat Pla Director de les ribes fluvials del Ter citat que contempli la 
conservació i millora del paisatge riberenc a través de la restauració d’espais degradats, el 
manteniment del mosaic agroforestal, el restabliment de la vegetació de ribera pròpia de 
casa nostra i el desenvolupament d’un turisme lligat al riu. 
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Campllong: “Pla de Sant Andreu Salou, Esclet i la Benaula” i “Plans al�luvials del riu 
Onyar” i “Pregavarres”. 

Mesures urbanístiques 

- Al paratge de l’Onyar, a la zona d’inundació amb període de retorn de 10 anys no s’hauria 
d’admetre cap ús, llevat d’aquells previstos a la legislació aplicable en matèria de domini 
públic hidràulic. Alhora caldria evitar la replantació de la vegetació de ribera amb espècies 
no autòctones. En la zona d’inundació amb període de retorn de 100 anys no s’hauria 
d’admetre cap construcció ni cap ús o activitat que suposi una modificació sensible del perfil 
natural del terreny. 

- S’hauria de declarar com a ús incompatible en les zones fluvials les extraccions d’àrids. 

- No s’hauria d’admetre la construcció de noves edificacions residencials i únicament 
permetre l’ampliació d’un 30% del volum edificat. 

- Únicament s’hauria de permetre en les edificacions actualment existents, d’una banda 
l’habitatge, l’ús de turisme rural i l’ús esportiu i recreatiu i de l’altra, l’activitat pròpia de les 
explotacions ramaderes, agrícoles i forestals. 

- Caldria evitar l’aparició d’usos industrials i a les explotacions ramaderes existents  
únicament permetre la seva ampliació fins a 200 UR. 

- La construcció de tanques hauria de limitar-se a aquells casos en què siguin 
imprescindibles en funció de l’ús ramader. En aquest cas, únicament caldria permetre les 
tanques de vegetal viu o de pastor elèctric, i sempre han de garantir la permeabilitat per a 
la fauna. 

- No s’hauria de permetre l’obertura de nous camins, excepte aquells necessaris per el 
manteniment de l’explotació agrícola i ramadera. 

Mesures ambientals 

- Al riu Onyar, caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per afavorir la 
restauració de la vegetació de ribera pròpia de la zona, i eliminar les espècies d’arbres de 
plantació que no apareixen de manera natural. En aquest mateix sentit i dins d’un pla de 
recuperació de les lleres i de l’ambient forestal, caldria establir un pla de restauració de les 
activitats extractives presents. 

- Es recomana la recuperació de les àrees inundables com a zones amb presència del bosc 
de  ribera i el manteniment del paisatge agroforestal i evitar l’abocament de purins a les 
zones fluvials i mantenir la capacitat de càrrega adient en els conreus. 

 - Caldria evitar la proliferació d’abocaments il�legals de runa i d’aigües residuals de les 
masies i granges i, controlar la utilització d’adobs i pesticides, tot implantant el codi de 
bones pràctiques agràries. 

- Com a mesura administrativa caldria incloure l’espai de Pregavarres dins el PEIN de les 
Gavarres i en cas de declarar-se parc natural, aquesta n’hauria de formar part com a àrea 
de pre-parc.  
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Canet d’Adri: “Zona volcànica del Gironès” i “Muntanyes de Rocacorba”. 

Mesures urbanístiques 

- En tots els cursos fluvials caldria establir una protecció de 5 m. a banda i banda dels 
marges que delimiten el curs fluvial on no s’hauria de permetre l’alteració de la vegetació de 
ribera (per tant restaria també restringida les plantacions de planifolis) ni la variació dels 
marges o l’alteració del curs i, una protecció de 25 m. on no s’hauria de permetre cap tipus 
de construcció ni tanca. 

- Caldria establir una regulació més específica de les tanques de manera que es garantís la 
permeabilitat per la fauna. Així, es recomana que en sòl agrícola no s’admetin tanques 
cinegètiques i es limiti a filats longitudinals, tanques de fusta o vegetals. En sòl forestal no 
s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

- Caldria prohibir de manera específica la implantació d’activitats extractives i en especial 
dels materials volcànics; els nuclis zoològics, (com els zoosafaris, els parcs, o jardins 
zoològics, les reserves zoológiques, els centres d’importació d’animals, laboratoris i centres 
d’experimentació amb animals), els circuits motoritzats, els assentaments permanents de 
“roulottes”, “motorhomes”, cases prefabricades o construïdes amb materials lleugers o 
àrees d’acampada permanents i el caravàning. 

- L’emplaçament i el tipus de construcció d’utilitat pública i interès social hauria d’estar 
condicionat a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un estudi 
d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials de la seva implantació. 

- En sòl agrícola i rural no s’hauria de permetre la implantació de vivers, hivernacles i 
plantacions de planifolis, com tampoc la construcció de noves explotacions agropecuàries i 
de nous habitatges.  

- Únicament, caldria permetre l’ampliació dels habitatges lligats a l’ús agropecuari en un 
30% de la seva superfície i la implantació de construccions vinculades directament a les 
explotacions agrícoles i ramaderes; les obres de conservació, consolidació, restauració i 
rehabilitació de les edificacions existents; i la construcció d’edificacions agrícoles auxiliars tal 
i com ja resten regulades en els planejaments. 

- En sòl forestal, solament caldria permetre les edificacions vinculades als usos silvícoles i 
l’habitatge residencial sempre i quan es compleixi la unitat mínima de 25 Ha.; vagi 
vinculada a l’explotació forestal; no es situï en pendents superiors al 20% i estigui vinculada 
a un estudi d’impacte paisatgístic que contempli la descripció ambiental i paisatgística de les 
àrees afectades, l’avaluació dels efectes ecològics i paisatgístics previsibles com a resultat 
de l’execució del projecte, la justificació i les mesures adequades per minimitzar l'impacte. 

- No s’hauria de permetre l’obertura de nous camins. En cas que fos necessari, l’obertura 
hauria d’estar condicionada a llicència municipal i a l’autorització del Departament de Medi 
Ambient, a més de contemplar que l’amplada no fos superior als 3 metres i l’ús únicament 
destinat al propi de l’activitat forestal o agrícola.  

- Caldria evitar la implantació de línies elèctriques d'alta i baixa tensió. En cas contrari llur 
Instal�lació hauria de sotmetre’s a un estudi d'impacte ambiental i paisatgístic previ per al 
seu traçat i que els pals i torres metàl�liques, sempre que sigui possible, s’estalviïn les línies 
de força del paisatge o els límits convexes de canvis d'orientació i de canvi de pendent de 
les vessants muntanyoses. Caldria prohibir explícitament la instal�lació antenes de telefonia 
mòbil. 

- Caldria afegir una regulació sobre els cartells i les tanques publicitàries. En aquest sentit, 
caldria no permetre la col�locació de cartells i tanques de publicitat o materials que atemptin 
contra l’harmonia del paisatge. Solament s’hauria de permetre les indicacions de 
senyalització de camins i masies, itineraris d’interès, etc. 
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Mesures ambientals 

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal seria necessari la llicència 
municipal, prèvia presentació del corresponent Projecte Tècnic, i/o Pla de Gestió Forestal, 
sense perjudici de les competències dels organismes corresponents. Així mateix, caldrà que 
aquestes àrees compleixin les condicions exigides per a la prevenció d’incendis. 

- Cal integrar aquesta zona dins el PEIN de muntanyes de Rocacorba. 

- Caldria admetre en sòl forestal l’ús ramader extensiu, entenent per aquest concepte el 
d’una explotació ramadera basada en animals no estabulats, que disposa de la suficient 
superfície per dedicar-se a la pastura dels animals i que no suposa un risc d’erosió del 
terreny. 

- Cal esmentar la possibilitat que l’espai de les muntanyes de Rocacorba, juntament amb 
l’àrea inclosa al PEIN de Muntanyes de Rocacorba i l’espai volcànic d’aquesta zona del 
Gironès i delimitat en aquest mateix catàleg, podrien conformar un futur parc natural, doncs 
els valors geològics i biòtics són més que justificats. 

- Cal qualificar els terrenys inclosos en l’àmbit de la zona volcànica amb una clau específica 
que en reconegui els seus valors i una normativa que es remetés a les normes de l’EIN del 
Puig de la Banya del Boc.  

- És necessari incloure les diferents mostres dins el catàleg de zones d’interès geològic de 
Catalunya i prohibir qualsevol explotació i espoliació dels materials i endegar un projecte de 
restauració d’aquells que es troben més degradats. 

- Caldria promoure una modificació del PEIN per tal que l’espai es signifiqui com una unitat 
que englobi l’actual EIN del Puig de la Banya del Boc, el volcà de Canet d’Adri, actualment 
inclòs a l’EIN Muntanyes de Rocacorba, i la resta d’espais anunciats que ara no es troben 
sota cap figura de protecció. 

- La gestió d’aquest espai hauria de coordinar-se amb la de les Muntanyes de Rocacorba, i 
també amb la Zona Volcànica de la Garrotxa. Aquesta gestió conjunta també pot esdevenir 
una opció per a promocionar econòmicament aquesta àrea i revaloritzar els principals valors 
naturals que presenta mitjançant la declaració de Parc Natural. 
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Cassà de la Selva: “Pla de Sant Andreu Salou, Esclet i la Benaula” i “Costes de 
Penedes” i “Pregavarres”. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria passar les zones D incloses en el Pla de Sant Andreu Salou, Esclet i la Benaula a 
zones B, la qual ofereix la possibilitat de desenvolupar uns usos més adequats al caràcter de 
l’espai i evita les extraccions d’àrids. 

- No s’hauria d’admetre la construcció de noves edificacions residencials i únicament 
permetre l’ampliació d’un 30% del volum edificat.  

- Caldria evitar l’aparició d’usos industrials i a les explotacions ramaderes existents  
únicament permetre la seva ampliació fins a 200 UR. 

- No s’hauria de permetre l’obertura de nous camins, excepte aquells necessaris per el 
manteniment de l’explotació agrícola i ramadera. 

- En sòl forestal caldria restringir l’explotació forestal dins la figura d’un Pla Tècnic de Gestió 
i Millora Forestal que tingui per objectiu la conservació i protecció de les masses forestals. 

- L’obertura de pistes estarà condicionada a llicència municipal i, al marge de les 
prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai no podrà ser superior als 3 
metres i el seu ús el propi de l’activitat forestal. 

Mesures ambientals 

- Caldria incloure aquest espai dins el PEIN de les Gavarres i en cas de declarar-se parc 
natural, aquesta n’hauria de formar part com a àrea de pre-parc. 

- Cal agrupar els propietaris per dotar l’espai d’un pla conjunt de prevenció d’incendis 
forestals, de recuperació, gestió i millora forestal de les masses boscoses.  

- Caldria establir un Pla de recuperació de les àrees inundables com a zones amb presència 
del bosc de  ribera i el manteniment del paisatge agroforestal. 

- Evitar l’abocament de purins a les zones fluvials i mantenir la capacitat de càrrega adient 
en els conreus. 

 - Caldria evitar la proliferació d’abocaments il�legals de runa i d’aigües residuals i  implantar 
el codi de bones pràctiques agrícoles i ramaderes.  
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Celrà: “Plans al�luvials del riu Ter”. 

Mesures urbanístiques 

- L’emplaçament i el tipus de construcció d’utilitat pública i interès social hauria d’estar 
condicionat a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un estudi 
d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials. 

- Caldria prohibir l’edificació de noves construccions sense vincles amb l’activitat agrícola, 
ramadera i forestal i sense acreditar la unitat mínima.  

- No s’haurien de permetre nous habitatges en indrets on ja hi ha algun habitatge per 
ampliació del programa familiar. Es recomana permetre ampliacions fins a un 20% de les 
construccions i habitatges actualment existents. 

- S’hauria de prioritzar la utilització de les actuals vies de comunicació i corredors existents 
procurant mantenir la unitat de les explotacions i evitant la fragmentació dels camps i les 
zones arbrades. 

- Caldria evitar la construcció de noves explotacions agropecuàries de tipus industrial i les 
activitats extractives. 

- No s’hauria de permetre l’alteració del bosc de ribera en la zona inundable amb un període 
de retorn de 10 anys i ampliar la zona de protecció de l’edificació a tal cota que no es 
produeixi la condició d’inundació moderada per un període de retorn de 500 anys. 

- Pel que fa  a les tanques caldria establir una regulació que impedís qualsevol malla i les 
limités als filats longitudinals. 

- Es recomana tenir en compte els períodes d’avingudes tal i com estableix el document 
tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de 
l’Aigua. 

Mesures ambientals 

- Caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per afavorir la restauració 
de la vegetació de ribera pròpia de casa nostra com les vernedes, i eliminar les espècies 
d’arbres de plantació que no apareixen de manera natural. 

- Caldria desplegar el citat Pla Director de les ribes fluvials del Ter citat que contempli la 
conservació i millora del paisatge riberenc a través de la restauració d’espais degradats, el 
manteniment del mosaic agroforestal, el restabliment de la vegetació de ribera pròpia de 
casa nostra i el desenvolupament d’un turisme lligat al riu. 
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Cervià de Ter: “Plans al�luvials del riu Ter” i “Plans al�luvials de la riera de Cinyana”. 

Mesures urbanístiques 

- L’emplaçament i el tipus de construcció d’utilitat pública i interès social hauria d’estar 
condicionat a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un estudi 
d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials. 

- Caldria prohibir l’edificació de noves construccions sense vincles amb l’activitat agrícola, 
ramadera i forestal i sense acreditar la unitat mínima. Es poden permetre ampliacions fins a 
un 20% de les construccions i habitatges actualment existents. 

- S’hauria de prioritzar la utilització de les actuals vies de comunicació i corredors existents 
procurant mantenir la unitat de les explotacions i evitant la fragmentació dels camps i les 
zones arbrades. 

- No s’hauria de permetre l’alteració del bosc de ribera en la zona inundable amb un període 
de retorn de 10 anys i ampliar la zona de protecció de l’edificació a tal cota que no es 
produeixi la condició d’inundació moderada per un període de retorn de 500 anys. 

- Pel que fa  a les tanques caldria establir una regulació que impedís qualsevol malla i les 
limités als filats longitudinals. 

- Caldria evitar la construcció de noves explotacions ramaderes intensives o industrials i 
només, permetre l’ampliació de les actualment existents sempre i quan estiguin per sota de 
les 200 Unitats Ramaderes. 

- S’hauria de prohibir la implantació de noves activitats extractives en les lleres i en les 
zones properes al riu, així com l’ampliació de les actuals.  

- Les activitats ja finalitzades s’haurien de restaurar convenientment de manera que sigui 
restituïda tota la vegetació de ribera i en cap cas convertint aquestes àrees en espais 
turístics o lúdics. 

- Es recomana tenir en compte els períodes d’avingudes tal i com estableix el document 
tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de 
l’Aigua. 

Mesures ambientals 

- Caldria incentivar les pràctiques agrícoles poc agressives amb el medi (com ara la 
preservació dels marges arbrats, evitar l’ús indiscriminat de nitrats, etc.). 

- Caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per afavorir la restauració 
de la vegetació de ribera pròpia de casa nostra com les vernedes, i eliminar les espècies 
d’arbres de plantació que no apareixen de manera natural. 

- Caldria desplegar el citat Pla Director de les ribes fluvials del Ter que contempli la 
conservació i millora del paisatge riberenc a través de la restauració d’espais degradats, el 
manteniment del mosaic agroforestal, el restabliment de la vegetació de ribera pròpia de 
casa nostra i el desenvolupament d’un turisme lligat al riu. 
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Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura: “Boscos de Foixà i Pedrinyà, 
Vacamorta i Plans de Cruïlles i Sies”. 

Mesures urbanístiques 

- Per els cursos fluvials caldria establir una protecció dels marges o de les àrees 
freqüentment inundables que delimiten el curs d’aigua de 25 m. davant la possibilitat 
d’implantar-hi construccions. Les tal�les i plantacions de ribera han de deixar una franja de 
5 m. mesurats des de la línia de màxima crescuda on no es permeti la tal�la d’arbres ni els 
moviments de terra. 

- Caldria incloure una protecció radial de 50 m. al voltant de cada font o surgència d’aigua. 

- No s’haurien de permetre noves activitats extractives. 

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal, l’amplada no hauria de ser 
superior als 3 m. i l’ús únicament el propi de l’activitat forestal i agrícola. 

- Cal que la construcció de nous habitatges i altres construccions en sòl agrícola de secà es 
passi de les 1,5 Ha necessàries a 4,5 Ha. També caldria reduir la pendent màxima per 
construir un habitatge del 30 al 20%. 

- A l’hora de implantar noves construccions caldria la redacció d’un estudi d’impacte i 
integració paisatgístic. 

- Caldria evitar la construcció de noves explotacions ramaderes i solament permetre 
l’ampliació fins a un màxim de 200 UR. 

- Per a les construccions d’utilitat pública i interès social i les construccions vinculades a 
l’execució, al manteniment o servei de les obres públiques, caldria la redacció d’un Pla 
especial que contempli l’impacte ambiental i paisatgístic i no s’ubiquin en sòl forestal. 

- En sòl forestal no s’hauria de permetre la seva transformació ni tampoc aquells usos que 
lesionin el valor específic de la vegetació arbrada.  Les repoblacions s’haurien de fer amb 
espècies pròpies i s’haurien de prohibir les plantacions intensives. 

- Es podria permetre l’ús de càmping i caravàning sempre i quan vagi acompanyat d’un 
estudi d’impacte paisatgístic i ambiental i es localitzi en sòl no forestal i de pendent inferior 
al 10%. 

- Caldria definir per els elements que conformen el precatàleg un radi de protecció de mínim 
de 20 m. i especificar les condicions d’edificació, usos i llicències, i també les condicions de 
les obres de consolidació i conservació. 

Mesures ambientals 

- S’hauria d’incentivar la realització de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal per tal 
d’anar, substituint progressivament els aciculifolis per la vegetació potencial de la zona 
(fagàcies) i reduir el risc d’incendi forestal. 

- Caldria evitar la desforestació de l’àrea per l’obertura de pistes, línies elèctriques o altres 
activitats antròpiques. 

- Caldria incentivar les pràctiques agrícoles poc agressives amb el medi (com ara la 
preservació dels marges arbrats, evitar l’ús indiscriminat de nitrats, etc.). 

- Caldria incentivar la redacció d’un pla de recuperació i gestió de les pastures i dels espais 
oberts. 
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Flaçà: “Plans al�luvials del riu Ter” i “Boscos de Foixà i Pedrinyà, Vacamorta i Plans de 
Cruïlles i Sies”. 

Mesures urbanístiques 

- Pels cursos fluvials caldria establir una protecció dels marges o de les àrees freqüentment 
inundables que delimiten el curs de 25 m. davant la possibilitat d’implantar-hi 
construccions. Les tal�les i plantacions han de deixar una franja de 5 m. mesurats des de la 
línia de màxima crescuda on no es permeti la tal�la d’arbres ni els moviments de terra. 

- Per el paratge del riu Ter es recomana tenir en compte els períodes d’avingudes tal i com 
estableix el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 

- Caldria prohibir l’edificació de noves construccions sense vincles amb l’activitat agrícola, 
ramadera i forestal i sense acreditar la unitat mínima. 

- No s’haurien de permetre nous habitatges en indrets on ja hi ha algun habitatge per 
ampliació del programa familiar. Es recomana permetre ampliacions fins a un 20% de les 
construccions i habitatges actualment existents. 

- S’hauria de prioritzar la utilització de les actuals vies de comunicació i corredors existents 
procurant mantenir la unitat de les explotacions i evitant la fragmentació dels camps i les 
zones arbrades. 

- Caldria evitar la construcció de noves explotacions ramaderes intensives o industrials i 
només, permetre l’ampliació de les actualment existents sempre i quan estiguin per sota de 
les 200 Unitats Ramaderes.  

- Caldria evitar la construcció de noves explotacions agropecuàries de tipus industrial i les 
activitats extractives. 

- No s’hauria de permetre l’alteració del bosc de ribera en la zona inundable amb un període 
de retorn de 10 anys i ampliar la zona de protecció de l’edificació a tal cota que no es 
produeixi la condició d’inundació moderada per un període de retorn de 500 anys. 

- Pel que fa  a les tanques caldria establir una regulació que impedís qualsevol malla i les 
limités als filats longitudinals. 

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal, l’amplada no hauria de ser 
superior als 3 m. i l’ús únicament el propi de l’activitat forestal i agrícola. 

- Caldria especificar com a usos prohibits, l’ús comercial, industrial, oficines i recreatiu, 
l’habitatge plurifamilar, els magatzems i dipòsits de materials no relacionats amb els usos 
agrícoles pecuaris i forestals, garatges i aparcaments. 

- Per a les construccions d’utilitat pública i interès social i les construccions vinculades a 
l’execució, al manteniment o servei de les obres públiques, caldria la redacció d’un Pla 
especial que contempli l’impacte ambiental i paisatgístic. 

- En sòl forestal no s’hauria de permetre la seva transformació ni tampoc aquells usos que 
lesionin el valor específic de la vegetació arbrada.  Les repoblacions s’haurien de fer amb 
espècies pròpies i s’haurien de prohibir les plantacions intensives. 

- Es podria permetre l’ús de càmping i caravàning si va acompanyat d’un estudi d’impacte 
paisatgístic i ambiental i es localitza en sòl no forestal i en pendents inferiors al 10%. 

Mesures ambientals 

- S’hauria d’incentivar la realització de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal per tal 
d’anar, substituint progressivament els aciculifolis per la vegetació potencial de la zona 
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(fagàcies) i reduir el risc d’incendi forestal. 

- Caldria evitar la desforestació de l’àrea per l’obertura de pistes, línies elèctriques o altres 
activitats antròpiques. 

- Caldria incentivar les pràctiques agrícoles poc agressives amb el medi (com ara la 
preservació dels marges arbrats, evitar l’ús indiscriminat de nitrats, etc.). 

- Caldria incentivar la redacció d’un pla de recuperació i gestió de les pastures i dels espais 
oberts. 

- Caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per afavorir la restauració 
de la vegetació de ribera pròpia de casa nostra com les vernedes, i eliminar les espècies 
d’arbres de plantació que no apareixen de manera natural. 

- Caldria desplegar el citat Pla Director de les ribes fluvials del Ter que contempli la 
conservació i millora del paisatge riberenc a través de la restauració d’espais degradats, el 
manteniment del mosaic agroforestal, el restabliment de la vegetació de ribera pròpia de 
casa nostra i el desenvolupament d’un turisme lligat al riu. 
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Fornells de la Selva: “Plans al�luvials del riu Onyar” i “Santa Maria de Viladamany 
– Mas Serra”. 

Mesures urbanístiques 

- Al paratge de l’Onyar, per la zona d’inundació amb període de retorn de 10 anys no 
s’hauria d’admetre cap ús, llevat d’aquells previstos a la legislació aplicable en matèria de 
domini públic hidràulic. Alhora caldria evitar la replantació de la vegetació de ribera amb 
espècies no autòctones. En la zona d’inundació amb període de retorn de 100 anys no 
s’hauria d’admetre cap construcció ni cap ús o activitat que suposi una modificació sensible 
del perfil natural del terreny. 

- Caldria que els cursos d’aigua adoptessin una protecció adequada ja sigui com a sistema 
hídric o amb una clau urbanística que garanteixi lluc protecció. 

- Caldria establir un radi de protecció de les fonts i surgències d’aigua de 50 m.  

- Al paratge de l’Onyar no s’hauria d’admetre la construcció de noves edificacions 
residencials. Únicament cal permetre l’ampliació d’un 30% del volum edificat.  

- No s’hauria de permetre la construcció de noves granges. Únicament caldria permetre 
l’ampliació de les existents, excepte les porcines, sempre i quan, l’ampliació proposada no 
faci variar el grup de la classificació establerta a la Llei 3/1998, d’II.AA. 

- Caldria evitar la possibilitat de poder ampliar fins a un 25% les industries existents. Les 
zones industrials presents haurien de quedar fora d’ús, mesura que però es podria veure 
substituïda per la impossibilitat d’ampliació.  

- No s’hauria de permetre la possibilitat d’instal�lar activitats extractives.    

- No s’hauria de permetre l’obertura de nous camins, excepte aquells necessaris per el 
manteniment de l’explotació agrícola i ramadera, els quals haurien de substituir alguns dels 
existents o bé per millorar-ne les característiques i necessitat. 

- No s’haurien de permetre àrees d’acampada ni serveis de càmping, com tampoc horts 
suburbials. Únicament s’hauria de permetre en les edificacions actualment existents, d’una 
banda l’habitatge, l’ús de turisme rural i l’ús esportiu i recreatiu i de l’altra, l’activitat pròpia 
de les explotacions ramaderes, agrícoles i forestals. 

- No s’haurien de permetre construccions d’utilitat pública i interès social, excepte aquelles 
vinculades a la protecció i conservació del ecosistema fluvial, i en aquest cas, haurien 
d’estar condicionades a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un 
estudi d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials de la seva implantació. 

- Caldria establir una regulació més específica de les tanques de manera que es garantís la 
permeabilitat per la fauna. En sòl agrícola no s’haurien d’admetre i les que siguin per 
funcions cinegètiques s’haurien de limitar a filats longitudinals, tanques de fusta o vegetals.  

- En el sòl forestal s’hauria d’evitar la construcció de nous habitatges. Només s’hauria de 
permetre l’ampliació en un 50% de la seva superfície sense poder sobrepassar els 300 m2 
de sostre construït.   

- No s'hauria d’admetre la plantació amb caràcter intensiu d'espècies que puguin alterar 
l'equilibri ecològic i l'entitat de la vegetació autòctona. 

Mesures ambientals 

- Al riu Onyar, caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per afavorir la 
restauració de la vegetació de ribera pròpia de la zona, i eliminar les espècies d’arbres de 
plantació que no apareixen de manera natural. En aquest mateix sentit i dins d’un pla de 
recuperació de les lleres i de l’ambient forestal, caldria establir un pla de restauració de les 
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activitats extractives presents. 

- Caldria l’establiment de polítiques per tal de mantenir els usos tradicionals mantenidors 
d’aquest paisatge. En aquest sentit caldria incentivar la continuïtat de l’activitat agrícola i 
ramadera, evitar les roturacions de les masses forestals i els marges arbrats i establir una 
pla d’actuació per tal de recuperar la vegetació de ribera i llur funcionalitat ecològica. 

- Caldria establir tota una seria d’actuacions per tal de permeabilitzar el corredor de 
infraestructures que travessa el municipi. Caldria d’una banda establir aquelles mesures que 
es proposen en “l’estudi de permeabilitat del corredor d’infraestructures (TGV / AP7 / A2 / 
ferrocarril) de les comarques gironines” les quals es basen en l’ampliació dels viaductes i 
l’establiment i adequació de passos de fauna; i de l’altra, evitar la presència de noves 
construccions i activitats industrials o comercials al voltant dels eixos viaris. 

- Es recomana la recuperació de les àrees inundables com a zones amb presència del bosc 
de  ribera i el manteniment del paisatge agroforestal i evitar l’abocament de purins a les 
zones fluvials i mantenir la capacitat de càrrega adient en els conreus. 

- Implantar i incentivar el codi de bones pràctiques agrícoles i ramaderes. 
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Girona: “Pregavarres”, “Plans al�luvials del riu Onyar” i “Plans al�luvials del riu Ter”. 

Mesures urbanístiques 

- Per el paratge del riu Ter i de l’Onyar es recomana el que els usos en aquesta zona 
haurien de tenir en compte els períodes d’avingudes tal i com estableix el document tècnic 
aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

- No s’hauria d’admetre la construcció de noves edificacions residencials i únicament 
permetre l’ampliació d’un 30% del volum edificat. 

- Caldria evitar l’aparició d’usos industrials i a les explotacions ramaderes existents  
únicament permetre la seva ampliació fins a 200 UR. 

- En sòl forestal caldria restringir l’explotació forestal dins la figura d’un Pla Tècnic de Gestió 
i Millora Forestal que tingui per objectiu la conservació i protecció de les masses forestals. 

- No s’haurien de permetre àrees d’acampada ni serveis de càmping.  

- En sòl forestal no s’hauria de permetre la presència d’activitats i caldria deixar fora 
d’ordenació l’activitat extractiva en funcionament. 

Mesures ambientals 

- Caldria promoure i exigir la redacció de plans tècnics de gestió i millora forestal que 
tinguin en compte la conservació de la biodiversitat i la millora de l’estructura de les masses 
boscoses. Les mesures per prevenir els incendis també esdevenen claus especialment en els 
perímetres de les urbanitzacions i de les zones urbanes limítrofes amb el bosc. 

- Caldria desplegar el Pla Especial Fluvial del riu Ter i redactar el previst Pla Director de les 
ribes fluvials del Ter que contempli la conservació i millora del paisatge riberenc a través de 
la restauració d’espais degradats, el manteniment del mosaic agroforestal, el restabliment 
de la vegetació de ribera pròpia de casa nostra i el desenvolupament d’un turisme lligat al 
riu. 

- A la zona de l’Onyar, caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per 
afavorir la restauració de la vegetació de ribera i eliminar les espècies d’arbres de plantació 
que no apareixen de manera natural. En aquest mateix sentit i dins d’un pla de recuperació 
de les lleres i de l’ambient forestal, caldria establir un pla de restauració de les activitats 
extractives presents. 

- La zona de Pregavarres caldria incloure-la dins el PEIN de les Gavarres i en cas de 
declarar-se parc natural, aquesta n’hauria de formar part com a àrea de pre-parc. 
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Juià: “Boscos de Foixà i Pedrinyà, Vacamorta i Plans de Cruïlles i Sies”. 

Mesures urbanístiques 

- Es considera totalment inadequada la classificació com a sòl urbanitzable no programat i 
caldria establir una regulació més acurada i específica.   

- Per els cursos fluvials caldria establir una protecció dels marges o de les àrees 
freqüentment inundables que delimiten el curs d’aigua de 25 m. davant la possibilitat 
d’implantar-hi construccions. Les tal�les i plantacions de ribera han de deixar una franja de 
5 m. mesurats des de la línia de màxima crescuda on no es permeti la tal�la d’arbres ni els 
moviments de terra. 

- Caldria incloure una protecció radial de 50 m. de cada font o surgència d’aigües. 

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal i, al marge de les prescripcions de 
l’òrgan ambiental competent, l’amplada no hauria de ser superior als 3 m. i el seu ús tan 
sols destinat al propi de l’activitat forestal i agrícola.  

- Cal que la construcció de nous habitatges i altres construccions vagin en relació amb 
l’activitat agrícola o forestal i compleixi una superfície mínima de 4,5 Ha. de conreu en secà; 
1,5  Ha. de conreu en regadiu i 25 Ha. en sòl forestal i es presentin en terrenys amb un 
pendent inferior al 20%. 

- A l’hora de implantar noves construccions caldria la redacció d’un estudi d’impacte i 
integració paisatgístic. 

- Caldria evitar la construcció de noves explotacions ramaderes i solament permetre 
l’ampliació fins a un màxim de 200 UR. 

- Caldria especificar com a usos prohibits, l’ús comercial, industrial, oficines i recreatiu, 
l’habitatge plurifamilar, els magatzems i dipòsits de materials no relacionats amb els usos 
agrícoles pecuaris i forestals, garatges i aparcament. 

- L’emplaçament i el tipus de construcció d’utilitat pública i interès social hauria d’estar 
condicionat a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un estudi 
d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials. 

- En sòl forestal no s’hauria de permetre la seva transformació ni tampoc aquells usos que 
lesionin el valor específic de la vegetació arbrada.  Les repoblacions s’haurien de fer amb 
espècies pròpies i s’haurien de prohibir les plantacions intensives. 

- Les tanques no haurien d’autoritzar-se, excepte si són estrictament necessàries per les 
explotacions ramaderes. En aquest cas, haurien de ser de pastor elèctric o vegetals sense 
límit d’alçada. 

- Es podria permetre l’ús de càmping i caravàning sempre i quan vagi acompanyat d’un 
estudi d’impacte paisatgístic i ambiental i es localitzi en sòl no forestal i de pendent inferior 
al 10%. 

- No s’haurien de permetre noves activitats extractives. A més, caldria garantir que les 
actualment presents disposin d’un projecte de restauració adequat. 

Mesures ambientals 

- S’hauria d’incentivar la realització de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal per tal 
d’anar, substituint progressivament els aciculifolis per la vegetació potencial de la zona 
(fagàcies) i reduir el risc d’incendi forestal. 

- Caldria evitar la desforestació de l’àrea per l’obertura de pistes, línies elèctriques o altres 
activitats antròpiques. 

- Caldria incentivar les pràctiques agrícoles poc agressives amb el medi (com ara la 
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preservació dels marges arbrats, evitar l’ús indiscriminat de nitrats, etc.). 

- Caldria incentivar la redacció d’un pla de recuperació i gestió de les pastures i dels espais 
oberts. 

- Respecte al projecte desdoblament de la C-66 entre Flaçà i Corçà i la variant Bordils i 
l’enllaç de Flaçà caldria eliminar els nous projectes de nus de connexió entre la C-66 i Juià 
(ja que es troba connectat amb Bordils i Celrà per dues carreteres locals de 5 m. 
d’amplada). 
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Llagostera: ‘‘Pla de Sant Llorenç’’,  “Basses de les Mateues i riera de Malavella”, “Plans 
al�luvials del riu Onyar”, “Pregavarres” “Pla de Sant Andreu Salou, Esclet i la Benaula” i 
“Costes de Penedes”. 

Mesures urbanístiques 

- Classificació dels connectors catalogats com a sòl no urbanitzable en clau connector. 

- Limitar a l’àrea de connexió entre les Gavarres i l’Ardenya els usos de càmping i zones 
d’acampada que es permeten amb la clau 22 de sòl rústec, així com excloure de la zona 
Rústica agrícola (clau R1) els usos de càmping caravaning i de ramaderia intensiva a la zona 
de paistge fluvial Clau PF. 

- Adoptar mesures per evitar el desenvolupament dels sectors no executats al SUP8 (Selva 
Brava). Garantir el funcionament del sistema de sanejament i la instal.lació d’una xarxa 
d’hidrants contra incendis. Un Pla Especial urbanístic podria desenvolupar i contenir una 
regulació urbanística ben detallada i curosa amb el medi natural. 

- Incloure en un Catàleg Municipal de Patrimoni Natural aquells sectors més ben conservats 
dels espais catalogats. 

- Impulsar una política d’adquisició de sòl no urbanitzable per part del municipi per tal de 
garantir la preservació i constituir patrimoni públic. 

- Caldria especificar com a ús incompatible les extraccions d’àrids en les zones fluvials. 

- D’altra banda cal emprendre les negociacions oportunes per tal que l’espai sigui inclòs en 
la delimitació definitiva del EIN de les Gavarres. 

- L’obertura de pistes estarà condicionada a llicència municipal i, al marge de les 
prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai no podrà ser superior als 3 
metres i el seu ús el propi de l’activitat forestal i/o agrícola. 

- Al paratge de l’Onyar, per la zona d’inundació amb període de retorn de 10 anys no 
s’hauria d’admetre cap ús, llevat d’aquells previstos a la legislació aplicable en matèria de 
domini públic hidràulic. Alhora caldria evitar la replantació de la vegetació de ribera amb 
espècies no autòctones. En la zona d’inundació amb període de retorn de 100 anys no 
s’hauria d’admetre cap construcció ni cap ús o activitat que suposi una modificació sensible 
del perfil natural del terreny. 

- Cal que les normes distingeixin les zones rústiques de les forestals i que, en les zones 
forestals es reguli la construcció d’habitatge conforme al que estableix el Decret 35/90 
d’Unitats Mínimes Forestals, el qual situa la unitat mínima en terrenys forestals en 25 Ha. 

- Caldria establir un radi de protecció de les fonts i surgències d’aigua de 25 a 50 m. de 
radi. 

- Caldria evitar l’aparició d’usos industrials i a les explotacions ramaderes existents  
únicament permetre la seva ampliació fins a 200 UR.  

- En sòl forestal caldria restringir l’explotació forestal dins la figura d’un Pla Tècnic de Gestió 
i Millora Forestal que tingui per objectiu la conservació i protecció de les masses forestals, 
evitant-se les tal�les abusives, els aterrassaments i plantacions d’espècies al�lòctones  i 
l’obertura de nous camins. 

- No s’haurien de permetre àrees d’acampada ni serveis de càmping, com tampoc horts 
suburbials. Únicament s’hauria de permetre en les edificacions actualment existents, d’una 
banda l’habitatge, l’ús de turisme rural i l’ús esportiu i recreatiu i de l’altra, l’activitat pròpia 
de les explotacions ramaderes, agrícoles i forestals. 

- No s’haurien de permetre construccions d’utilitat pública i interès social, excepte aquelles 
vinculades a la protecció i conservació del ecosistema fluvial, i en aquest cas, haurien 
d’estar condicionades a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un 
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estudi d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials de la seva implantació. 

- Caldria establir una regulació més específica de les tanques de manera que es garantís la 
permeabilitat per la fauna. En sòl agrícola no s’haurien d’admetre i les que siguin per 
funcions cinegètiques s’haurien de limitar a filats longitudinals, tanques de fusta o vegetals.  
En sòl forestal no s’haurien d’admetre. 

Mesures ambientals 

- Caldria emprendre les negociacions oportunes per tal que l’espai de Penedes  sigui inclòs 
en la delimitació definitiva del EIN de les Gavarres. 

- Cal el desenvolupament d’un Pla Especial, per a regulació dels usos i evitar la seva 
degradació del paratge de les Basses de les Mateues i riera de Malavella. 

- Impulsar un projecte de permeabilització de les carreteres que delimiten l’espai, tot 
impulsant passos de fauna. 

- Impulsar la redacció i aplicació de Plans tècnics per de gestió i millora forestal i la gestió 
forestal sostenible. 

- Dotar les masses forestals d’Pla de prevenció d’incendis Garantir el compliment, en les 
àrees urbanitzades de les mesures de prevenció d’incendis forestals previstes a la Llei 
5/2003 de 23 d’Abril, i exigir l’acondicionament de la franja perimetral de 25 metres 
d’amplada, la neteja de les parcel�les no edificades, la dotació d’una xarxa d’hidrants i d’un 
Pla d’autoprotecció. 

- Cal exigir el compliment de les limitacions previstes a la legislació de carreteres pel que fa 
a la prohibició d’edificacions a les bandes de protecció d’aquestes. 

- Adoptar mesures de permeabilitat de les carreteres C-35 i C-65 instal.lant passos de fauna 
que garanteixin la connectivitat natural. 

- Incloure els terrenys amb valor agrícola al Pla Sectorial Agrari de Catalunya i impulsar 
mesures compensatòries pel manteniment dels usos agroforestals, mitjançant la signatura 
dels contractes territorials d’explotació de la Llei d’orientació agrària o amb l’atorgament de 
línies d’ajut i subvencions per la pràctica d’agricultura ecològica. 

- Dotar de d’un instrument de gestió adequat el Pla de St Llorenç (Pla Especial de protecció 
del medi natural o Pla rector d’ús i gestió). 

- Adquisició,arrendaments o acords de custòdia de terrenys per part de l’Administració o 
Fundacions. 

- Caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per afavorir la restauració 
de la vegetació de ribera pròpia de la zona, i eliminar les espècies d’arbres de plantació que 
no apareixen de manera natural. 

- Com a mesura administrativa caldria incloure l’espai de Pregavarres dins el PEIN de les 
Gavarres i en cas de declarar-se parc natural, aquesta n’hauria de formar part com a àrea 
de pre-parc. 

- Al riu Onyar, caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per afavorir la 
restauració de la vegetació de ribera pròpia de la zona, i eliminar les espècies d’arbres de 
plantació que no apareixen de manera natural. En aquest mateix sentit i dins d’un pla de 
recuperació de les lleres i de l’ambient forestal, caldria establir un pla de restauració de les 
activitats extractives presents. 

- Es recomana la recuperació de les àrees inundables com a zones amb presència del bosc 
de  ribera i el manteniment del paisatge agroforestal i evitar l’abocament de purins a les 
zones fluvials i mantenir la capacitat de càrrega adient en els conreus. 

- Implantar i incentivar el codi de bones pràctiques agrícoles i ramaderes. 
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Madremanya: “Boscos de Foixà i Pedrinyà, Vacamorta i Plans de Cruïlles i Sies”. 

Mesures urbanístiques 

- Per els cursos fluvials caldria establir una protecció dels marges o de les àrees 
freqüentment inundables que delimiten el curs d’aigua de 25 m. davant la possibilitat 
d’implantar-hi construccions. Les tal�les i plantacions de ribera han de deixar una franja de 
5 m. mesurats des de la línia de màxima crescuda on no es permeti la tal�la d’arbres ni els 
moviments de terra. 

- Caldria incloure una protecció radial de 50 m. al voltant de cada font o surgència d’aigua. 

- No s’haurien de permetre noves activitats extractives. 

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal, l’amplada no hauria de ser 
superior als 3 m. i l’ús únicament el propi de l’activitat forestal i agrícola.  

- Cal que la construcció de nous habitatges i altres construccions vagin en relació amb 
l’activitat agrícola o forestal i compleixi una superfície mínima de 4,5 Ha. de conreu en secà; 
1,5  Ha. de conreu en regadiu i 25 Ha. en sòl forestal. 

- A l’hora de implantar noves construccions caldria la redacció d’un estudi d’impacte i 
integració paisatgístic. 

- Caldria evitar la construcció de noves explotacions ramaderes i solament permetre 
l’ampliació fins a un màxim de 200 UR. 

- Per a les construccions d’utilitat pública i interès social i les construccions vinculades a 
l’execució, al manteniment o servei de les obres públiques, caldria la redacció d’un Pla 
especial que contempli l’impacte ambiental i paisatgístic i no s’ubiquin en sòl forestal. 

- En sòl forestal no s’hauria de permetre la seva transformació ni tampoc aquells usos que 
lesionin el valor específic de la vegetació arbrada.  Les repoblacions s’haurien de fer amb 
espècies pròpies i s’haurien de prohibir les plantacions intensives. 

- Les tanques no haurien d’autoritzar-se, excepte si són estrictament necessàries per les 
explotacions ramaderes. En aquest cas, haurien de ser de pastor elèctric o vegetals. 

- Es podria permetre l’ús de càmping i caravàning sempre i quan vagi acompanyat d’un 
estudi d’impacte paisatgístic i ambiental i es localitzi en sòl no forestal i de pendent inferior 
al 10%. 

Mesures ambientals 

- S’hauria d’incentivar la realització de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal per tal 
d’anar, substituint progressivament els aciculifolis per la vegetació potencial de la zona 
(fagàcies) i reduir el risc d’incendi forestal. 

- Caldria evitar la desforestació de l’àrea per l’obertura de pistes, línies elèctriques o altres 
activitats antròpiques. 

- Caldria incentivar les pràctiques agrícoles poc agressives amb el medi (com ara la 
preservació dels marges arbrats, evitar l’ús indiscriminat de nitrats, etc.). 

- Caldria incentivar la redacció d’un pla de recuperació i gestió de les pastures i dels espais 
oberts. 
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Quart: “Pregavarres” i “Plans al�luvials del riu Onyar”. 

Mesures urbanístiques 

- Al paratge de l’Onyar, per la zona d’inundació amb període de retorn de 10 anys no 
s’hauria d’admetre cap ús, llevat d’aquells previstos a la legislació aplicable en matèria de 
domini públic hidràulic. Alhora caldria evitar la replantació de la vegetació de ribera amb 
espècies no autòctones. En la zona d’inundació amb període de retorn de 100 anys no 
s’hauria d’admetre cap construcció ni cap ús o activitat que suposi una modificació sensible 
del perfil natural del terreny. 

- Caldria ampliar el radi de protecció de les fonts i surgències d’aigua de 25 a 50 m. de radi. 

- No s’hauria d’admetre la construcció de noves edificacions residencials i únicament 
permetre, tal i com marca el planejament de Llambilles, l’ampliació d’un 30% del volum 
edificat. 

- Caldria evitar l’aparició d’usos industrials i a les explotacions ramaderes existents  
únicament permetre la seva ampliació fins a 200 UR. 

- Caldria restringir l’explotació forestal dins la figura d’un Pla Tècnic de Gestió i Millora 
Forestal que tingui per objectiu la conservació i protecció de les masses forestals. 

- No s’haurien de permetre àrees d’acampada ni serveis de càmping, com tampoc horts 
suburbials. Únicament s’hauria de permetre en les edificacions existents: l’habitatge, l’ús de 
turisme rural i l’ús esportiu i recreatiu i, l’activitat pròpia de les explotacions ramaderes, 
agrícoles i forestals. 

- No s’haurien de permetre construccions d’utilitat pública i interès social, excepte aquelles 
vinculades a la protecció i conservació del ecosistema fluvial, i en aquest cas, aquestes 
haurien d’estar condicionades a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres 
aspectes un estudi d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials de la seva 
implantació.  

- En sòl agrícola no s’haurien d’admetre les tanques i les que siguin per funcions 
cinegètiques s’haurien de limitar a filats longitudinals, tanques de fusta o vegetals.  En sòl 
forestal no s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

Mesures ambientals 

- A la zona de l’Onyar, caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per 
afavorir la restauració de la vegetació de ribera i eliminar les espècies d’arbres de plantació 
que no apareixen de manera natural. En aquest mateix sentit i dins d’un pla de recuperació 
de les lleres i de l’ambient forestal, caldria establir un pla de restauració de les activitats 
extractives presents. 

- La zona de Pregavarres caldria incloure-la dins el PEIN de les Gavarres i en cas de 
declarar-se parc natural, aquesta n’hauria de formar part com a àrea de pre-parc. 
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Riudellots de la Selva: “Pla de Sant Andreu Salou, Esclet i la Benaula” i “Plans 
al�luvials del riu Onyar”. 

Mesures urbanístiques 

- Al paratge de l’Onyar, a la zona d’inundació amb període de retorn de 10 anys no s’hauria 
d’admetre cap ús, llevat d’aquells previstos a la legislació aplicable en matèria de domini 
públic hidràulic. Alhora caldria evitar la replantació de la vegetació de ribera amb espècies 
no autòctones. En la zona d’inundació amb període de retorn de 100 anys no s’hauria 
d’admetre cap construcció ni cap ús o activitat que suposi una modificació sensible del perfil 
natural del terreny. 

- Caldria establir un radi de protecció de les fonts i surgències d’aigua de 50 m. de radi. 

- No s’hauria d’admetre la construcció de noves edificacions residencials i únicament 
permetre, tal i com marca el planejament de Llambilles, l’ampliació d’un 30% del volum 
edificat. 

- Caldria evitar l’aparició d’usos industrials i a les explotacions ramaderes existents  
únicament permetre la seva ampliació fins a 200 UR. 

- No s’haurien de permetre àrees d’acampada ni serveis de càmping, com tampoc horts 
suburbials. Únicament s’hauria de permetre en les edificacions actualment existents, l’ús de 
turisme rural, l’ús esportiu i recreatiu i l’activitat pròpia de les explotacions ramaderes, 
agrícoles i forestals. 

- La construcció de tanques hauria de limitar-se a aquells casos en què siguin 
imprescindibles en funció de l’ús ramader. En aquest cas, únicament caldria permetre les 
tanques de vegetal viu o de pastor elèctric, i sempre han de garantir la permeabilitat per a 
la fauna. 

Mesures ambientals 

- Al riu Onyar, caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per afavorir la 
restauració de la vegetació de ribera pròpia de la zona, i eliminar les espècies d’arbres de 
plantació que no apareixen de manera natural. En aquest mateix sentit i dins d’un pla de 
recuperació de les lleres i de l’ambient forestal, caldria establir un pla de restauració de les 
activitats extractives presents. 

- Es recomana la recuperació de les àrees inundables com a zones amb presència del bosc 
de  ribera i el manteniment del paisatge agroforestal i evitar l’abocament de purins a les 
zones fluvials i mantenir la capacitat de càrrega adient en els conreus. 

 - Caldria evitar la proliferació d’abocaments il�legals de runa i d’aigües residuals de les 
masies i granges i, controlar la utilització d’adobs i pesticides, tot implantant el codi de 
bones pràctiques agràries. 
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Salt: “Plans al�luvials del riu Ter”. 

Mesures urbanístiques 

- Es recomana que els usos en aquesta zona haurien de tenir en compte els períodes 
d’avingudes tal i com estableix el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell 
d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

- L’emplaçament i el tipus de construcció d’utilitat pública i interès social hauria d’estar 
condicionat a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un estudi 
d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials. 

- Les tanques haurien de ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència i el 
pas de la petita fauna terrestre pròpia del lloc. 

Mesures ambientals 

- Caldria desplegar el Pla Especial Fluvial del riu Ter i redactar un Pla Director de les ribes 
fluvials del Ter citat que contempli la conservació i millora del paisatge riberenc a través de 
la restauració d’espais degradats, el manteniment del mosaic agroforestal, el restabliment 
de la vegetació de ribera pròpia de casa nostra i el desenvolupament d’un turisme lligat al 
riu. 
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Sant Andreu Salou: “Pla de Sant Andreu Salou, Esclet i la Benaula”. 

Mesures urbanístiques 

- El municipi no disposa de planejament ni normes subsidiàries. En aquest sentit cal la 
redacció d’un planejament que tingui en compte el seu caràcter rural i mantingui els usos 
actuals. 

Mesures ambientals 

- Caldria agrupar els propietaris per dotar l’espai d’un pla conjunt de prevenció d’incendis 
forestals, de recuperació, gestió i millora forestal de les masses boscoses.  

- Es recomana la recuperació de les àrees inundables com a zones amb presència del bosc 
de  ribera i el manteniment del paisatge agroforestal i evitar l’abocament de purins a les 
zones fluvials i mantenir la capacitat de càrrega adient en els conreus. 

 - Caldria evitar la proliferació d’abocaments il�legals de runa i d’aigües residuals de les 
masies i granges i, controlar la utilització d’adobs i pesticides, tot implantant el codi de 
bones pràctiques agràries. 
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Sant Gregori: ”Muntanya de san Soms, Sant Grau i Serrat de la Malesa”, “Tram baix 
de la Llémena”, “Zona volcànica del Gironès”, “Muntanyes de Rocacorba”, “Plans al�luvials 
del riu Ter” i “Plans al�luvials de la riera d’en Xuclà”. 

Mesures urbanístiques 

- Es recomana que els usos dels plans al�luvials del riu Ter, Xuclà i Llémena tinguin en 
compte els períodes d’avingudes tal i com estableix el document tècnic aprovat el 28 de 
juny de 2001 pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

- Qualsevol activitat forestal necessària caldrà regular-se prèvia presentació del 
corresponent Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal, sense perjudici de les competències dels 
organismes corresponents. Així mateix, caldrà que aquestes àrees compleixin les condicions 
exigides per a la prevenció d’incendis. 

- L’obertura de pistes estarà condicionada a llicència municipal i, al marge de les 
prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai no podrà ser superior als 3 
metres i el seu ús, el propi de l’activitat forestal. 

- En sols agrícoles es pot admetre un tancat amb paret de pedra de la zona al voltant de les 
edificacions existents.  En el cas dels sòls forestals no s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

- Caldria definir per l’espai de la Llémena, mitjançant un Pla Especial, els usos permesos, 
evitant específicament l’aparició de noves activitats extractives, els abocaments, les tales, 
les plantacions de planifolis; l’establiment d’una regulació més acurada i específica a les 
zones d’hortes; i permetre únicament l’ampliació d’edificacions residencials, industrials i 
agropecuàries actualment existents. 

- No s’hauria de permetre l’alteració del bosc de ribera en la zona inundable amb un període 
de retorn de 10 anys i ampliar la zona de protecció de l’edificació, càmpings i zones 
d’acampada a tal cota que no es produeixi la condició d’inundació moderada per un període 
de retorn de 500 anys. 

- Caldria garantir un radi de protecció de les surgències hídriques de 50 m. al seu voltant on 
no és permeti l’edificació ni l’alteració del terreny.   

- Caldria establir límits per a les activitats extractives actuals i iniciar el procés de 
restauració de les que es trobin aturades d’acord amb la Llei 12/1981 per a la restauració 
dels espais afectats per activitats extractives. A la zona volcànica aquest tipus d’activitats 
no haurien  d’estar permeses en cap de les seves diferents modalitats. 

- L’emplaçament i el tipus de construcció d’utilitat pública i interès social hauria d’estar 
condicionat a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un estudi 
d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials. 

- Es  permet la creació de noves edificacions en sòls considerats com a connectors ecològics 
i paisatgístics, de manera general s’hauria d’impedir la construcció de noves edificacions, i 
excepcionalment s’hauria de permetre l’establiment d’instal�lacions vinculades a 
explotacions forestals de caràcter extensiu. 

- Caldria evitar la construcció de noves explotacions ramaderes intensives o industrials i 
només, permetre l’ampliació de les actualment existents sempre i quan estiguin per sota de 
les 200 Unitats Ramaderes. 

Mesures ambientals 

- Caldria desplegar el citat Pla Director de les ribes fluvials del Ter citat que contempli la 
conservació i millora del paisatge riberenc a través de la restauració d’espais degradats, el 
manteniment del mosaic agroforestal, el restabliment de la vegetació de ribera pròpia de 
casa nostra i el desenvolupament d’un turisme lligat al riu. 
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- Caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per afavorir la restauració 
de la vegetació de ribera pròpia de casa nostra com les vernedes, i eliminar les espècies 
d’arbres de plantació que no apareixen de manera natural. 

- Caldria qualificar els terrenys inclosos a la zona volcànica amb una clau adequada i la 
normativa general s’hauria de remetre a les normes de l’EIN del Puig de la Banya del Boc. 

- La gestió de la zona volcànica del Gironès hauria de coordinar-se amb els espais del PEIN 
de les Muntanyes de Rocacorba i també amb la Zona Volcànica de la Garrotxa. Aquesta 
gestió conjunta també pot esdevenir una opció per a promocionar econòmicament aquesta 
àrea i revaloritzar els principals valors naturals que presenta mitjançant la declaració de 
Parc Natural.  

- També caldria plantjar-se la possibilitat de redactar un Pla director per tota la vall de la 
Llémena, el qual determinés la conveniència d’una normativa general per a la protecció de 
la vall i la conveniència de la realització de plans especials associats a diversos àmbits.  

- S’hauria de prioritzar la utilització de les actuals vies de comunicació i corredors existents 
procurant mantenir la unitat de les explotacions i mirant d’evitar la fragmentació dels camps 
i les zones arbrades. 

- Caldria promoure i exigir la redacció de plans tècnics de gestió i millora forestal que 
tinguin en compte la conservació de la biodiversitat i la millora de l’estructura de les masses 
boscoses. Les mesures per prevenir els incendis també esdevenen claus especialment en els 
perímetres de les urbanitzacions i de les zones urbanes limítrofes amb el bosc. 

- Els diferents afloraments volcànics presents és necessari incloure’ls dins l’inventari de 
zones d’interès geològic de Catalunya i prohibir qualsevol explotació i espoliació dels 
materials i endegar un projecte de restauració d’aquells que es troben més degradats. 
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Sant Joan de Mollet: “Plans al�luvials del riu Ter” i “Boscos de Foixà i Pedrinyà, 
Vacamorta i Plans de Cruïlles i Sies”. 

Mesures urbanístiques 

- Pels cursos fluvials caldria establir una protecció dels marges o de les àrees freqüentment 
inundables que delimiten el curs de 25 m. davant la possibilitat d’implantar-hi 
construccions. Les tal�les i plantacions han de deixar una franja de 5 m. mesurats des de la 
línia de màxima crescuda on no es permeti la tal�la d’arbres ni els moviments de terra. 

- Per el paratge del riu Ter es recomana tenir en compte els períodes d’avingudes tal i com 
estableix el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 

- Caldria prohibir l’edificació de noves construccions sense vincles amb l’activitat agrícola, 
ramadera i forestal i sense acreditar la unitat mínima. 

- No s’haurien de permetre nous habitatges en indrets on ja hi ha algun habitatge per 
ampliació del programa familiar. Es recomana permetre ampliacions fins a un 20% de les 
construccions i habitatges actualment existents. 

- S’hauria de prioritzar la utilització de les actuals vies de comunicació i corredors existents 
procurant mantenir la unitat de les explotacions i evitant la fragmentació dels camps i les 
zones arbrades. 

- Caldria evitar la construcció de noves explotacions agropecuàries de tipus industrial i les 
activitats extractives. 

- No s’hauria de permetre l’alteració del bosc de ribera en la zona inundable amb un període 
de retorn de 10 anys i ampliar la zona de protecció de l’edificació a tal cota que no es 
produeixi la condició d’inundació moderada per un període de retorn de 500 anys. 

- Pel que fa  a les tanques caldria establir una regulació que impedís qualsevol malla i les 
limités als filats longitudinals. 

- Caldria no permetre la continuïtat dels usos industrials existents a la carretera C-255 ni 
tampoc la seva possible ampliació. 

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal, l’amplada no hauria de ser 
superior als 3 m. i l’ús únicament el propi de l’activitat forestal i agrícola. 

- Les tanques no haurien d’autoritzar-se, excepte si són estrictament necessàries per les 
explotacions ramaderes. En aquest cas, haurien de ser de pastor elèctric o vegetals. 

- Caldria especificar com a usos prohibits, l’ús comercial, industrial, oficines i recreatiu, 
l’habitatge plurifamilar, els magatzems i dipòsits de materials no relacionats amb els usos 
agrícoles pecuaris i forestals, garatges i aparcament. 

- Per a les construccions d’utilitat pública i interès social i les construccions vinculades a 
l’execució, al manteniment o servei de les obres públiques, caldria la redacció d’un Pla 
especial que contempli l’impacte ambiental i paisatgístic. 

- En sòl forestal no s’hauria de permetre la seva transformació ni tampoc aquells usos que 
lesionin el valor específic de la vegetació arbrada.  Les repoblacions s’haurien de fer amb 
espècies pròpies i s’haurien de prohibir les plantacions intensives. 

- Es podria permetre l’ús de càmping i caravàning si va acompanyat d’un estudi d’impacte 
paisatgístic i ambiental i es localitza en sòl no forestal i en pendents inferiors al 10%. 

- Caldria definir per els elements que conformen el precatàleg un radi de protecció de mínim 
de 20 m. i especificar les condicions d’edificació, usos i llicències, i també les condicions de 
les obres de consolidació i conservació. 
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Mesures ambientals 

- S’hauria d’incentivar la realització de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal per tal 
d’anar, substituint progressivament els aciculifolis per la vegetació potencial de la zona 
(fagàcies) i reduir el risc d’incendi forestal. 

- Caldria evitar la desforestació de l’àrea per l’obertura de pistes, línies elèctriques o altres 
activitats antròpiques. 

- Caldria incentivar les pràctiques agrícoles poc agressives amb el medi (com ara la 
preservació dels marges arbrats, evitar l’ús indiscriminat de nitrats, etc.). 

- Caldria incentivar la redacció d’un pla de recuperació i gestió de les pastures i dels espais 
oberts. 

- Caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per afavorir la restauració 
de la vegetació de ribera pròpia de casa nostra com les vernedes, i eliminar les espècies 
d’arbres de plantació que no apareixen de manera natural. 

- Caldria desplegar el citat Pla Director de les ribes fluvials del Ter que contempli la 
conservació i millora del paisatge riberenc a través de la restauració d’espais degradats, el 
manteniment del mosaic agroforestal, el restabliment de la vegetació de ribera pròpia de 
casa nostra i el desenvolupament d’un turisme lligat al riu. 
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Sant Jordi Desvalls: “Plans al�luvials del riu Ter” “Plans al�luvials de la riera de 
Cinyana” i “Serra de Valldevià, Ventalló i Muntanya de Sant Grau”. 

Mesures urbanístiques 

- L’emplaçament i el tipus de construcció d’utilitat pública i interès social hauria d’estar 
condicionat a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un estudi 
d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials. 

- Caldria no permetre usos industrials que no vagin vinculats a l’activitat agrícola o forestal i 
que impliquin un procés productiu. 

- Al paratge del riu Ter hi ha una zona de sòl reservada per a serveis tècnics que caldria 
condicionar a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un estudi 
d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials. 

- Caldria millorar la protecció dels sòls limítrofs al riu Ter classificats com de valor agrícola. 

- Caldria prohibir l’edificació de noves construccions sense vincles amb l’activitat agrícola, 
ramadera i forestal i sense acreditar la unitat mínima. 

- Caldria prioritzar la utilització de les actuals vies de comunicació i corredors viaris per 
mantenir la unitat de les explotacions i evitar la fragmentació del territori. 

- No s’hauria de permetre l’alteració del bosc de ribera en la zona inundable amb un període 
de retorn de 10 anys i ampliar la zona de protecció de l’edificació a tal cota que no es 
produeixi la condició d’inundació moderada per un període de retorn de 500 anys. 

- Pel que fa a les tanques caldria establir una regulació que impedís qualsevol malla i les 
limités als filats longitudinals. 

- En sòl forestal caldria evitar-se qualsevol transformació dels valors específics de la 
vegetació arbòria existent i en especial prohibir l’obertura de noves activitats extractives, la 
implantació de granges i la plantació intensiva d’espècies forestals. 

- Només s’hauria de permetre l’ampliació de les explotacions agropecuàries fins a un 20%, 
sempre i quan aquestes estiguin per sota de les 200 Unitats Ramaderes. 

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal i l’amplada mai hauria de ser 
superior als 3 m. i el seu ús tan sols destinat al propi de l’activitat forestal. 

- S’hauria de prohibir la implantació de noves activitats extractives en les lleres i en les 
zones properes al riu, així com l’ampliació de les actuals. D’altra banda les activitats ja 
finalitzades s’haurien de restaurar convenientment de manera que sigui restituïda tota la 
vegetació de ribera i en cap cas convertint aquestes àrees en espais turístics o lúdics. 

- Caldria tenir en compte els períodes d’avingudes tal i com estableix el document tècnic 
aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

- No s’haurien de permetre cementiris de cotxes, dipòsits de ferralla i de runes, abocaments 
controlats i incontrolats, com també l’ús d’acampada, de càmping i caravàning. 

- Caldria que totes les surgències d’aigua tinguin una àrea de protecció delimitada a partir 
d’una zona definida per un radi de 50 m. al seu voltant. 

- Els magatzems haurien d’estar permesos sempre i quan vagin relacionats amb les 
activitats agrícoles, ramaderes i forestals i compleixin també les unitats mínimes. 

- Caldria millorar la protecció dels sòls limítrofs a la Riera de Cinyana actualment classificats 
com a agrícoles. 

Mesures ambientals 
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- Caldria proporcionar incentius per tal d’evitar l’abandó de les pràctiques agrícoles 
tradicionals, mantenir els marges arbrats presents i establir una correcta integració de les 
explotacions ramaderes. 

- Es recomana l’aplicació de PTGMF i PSG per tal de millorar la qualitat de les masses 
forestals i disminuir el risc d’incendi forestal. 

- Caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per afavorir la restauració 
de la vegetació de ribera pròpia de casa nostra com les vernedes, i eliminar les espècies 
d’arbres de plantació que no apareixen de manera natural. 

- Caldria desplegar el citat Pla Director de les ribes fluvials del Ter que contempli la 
conservació i millora del paisatge riberenc a través de la restauració d’espais degradats, el 
manteniment del mosaic agroforestal, el restabliment de la vegetació de ribera pròpia de 
casa nostra i el desenvolupament d’un turisme lligat al riu. 
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Sant Julià de Ramis: ”Muntanyes de Rocacorba”, “Plans al�luvials del riu Ter”, 
“Muntanya dels Sants Metges”, “Zona volcànica del Gironès” i “Plans al�luvials del riu 
Garrumbert, el Terri, el Reverdit i el Remença”. 

Mesures urbanístiques 

- La urbanització Golf Girona afecta al volcà de Can Guillana i per tant caldria que el conjunt 
format pel turó i la casa de Can Guillana, la qual està sobre els materials expulsats pel 
volcà, es qualifiqués com a area de protecció especial (clau PE). Caldria també que situar el 
parcel�lari que desenvolupen el SMU-01 i el sòl urbà i urbanitzable (sector 12) més al nord 
alliberant del procés urbanitzador la zona de més valor geològic. 

- Cal que la zona de sòl reservada per a serveis tècnics ubicada en els plans del riu Ter  
estigui condicionada a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un 
estudi d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials. 

- Caldria modificar la normativa per tal d’evitar l’aparició de noves construccions en sòls 
classificats com a Parcs Urbans (article 126 de la normativa). 

- Qualsevol activitat forestal necessària caldrà regular-se prèvia presentació del 
corresponent Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal, sense perjudici de les competències dels 
organismes corresponents. Així mateix, caldrà que aquestes àrees compleixin les condicions 
exigides per a la prevenció d’incendis. 

- Caldria evitar la construcció de noves explotacions agropecuàries de tipus industrial i les 
activitats extractives. 

- No s’hauria de permetre l’alteració del bosc de ribera en la zona inundable amb un període 
de retorn de 10 anys i ampliar la zona de protecció de l’edificació a tal cota que no es 
produeixi la condició d’inundació moderada per un període de retorn de 500 anys. 

- Es recomana que els usos dels plans al�luvials del riu Ter tinguin en compte els períodes 
d’avingudes tal i com estableix el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell 
d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

- Únicament, caldria permetre l’ampliació dels habitatges lligats a l’ús agropecuari en un 
30% de la seva superfície i la implantació de construccions vinculades directament a les 
explotacions agrícoles i ramaderes; les obres de conservació, consolidació, restauració i 
rehabilitació de les edificacions existents; i la construcció d’edificacions agrícoles auxiliars tal 
i com ja resten regulades en els planejaments. 

- Caldria evitar la construcció de noves explotacions ramaderes intensives o industrials i 
només, permetre l’ampliació de les actualment existents sempre i quan estiguin per sota de 
les 200 Unitats Ramaderes. 

- El Pla de Can Font hauria d’esdevinir de protecció especial. 

- Pel que fa  a les tanques caldria establir una regulació que impedís qualsevol malla i les 
limités als filats longitudinals. 

- El SUD-07 Camps de Ca l’Arnau ha de  concentrar l’edificabilitat en la zona més propera a 
la carretera A-2 per tal de permetre que els espais cedits com a espais lliures s’incorporin a 
la caracterització de la Muntanya de Sant Julià. 

- El PEU-6 Castell de Sant Julià haurà de preveure en el Pla especial les mesures pertinents 
per minimitzar la contaminació lumínica i integrar-se a l’espai. Tanmateix, caldria dotar 
l’equipament d’un sistema adequat de depuració de les aigües residuals. En cas de fer-se 
necessària una connexió elèctrica en alta tensió aquesta hauria de ser soterrada. 

Mesures ambientals 
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- Caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per afavorir la restauració 
de la vegetació de ribera pròpia de casa nostra com les vernedes, i eliminar les espècies 
d’arbres de plantació que no apareixen de manera natural. 

- Caldria qualificar els terrenys inclosos a la zona volcànica amb una clau adequada i la 
normativa general s’hauria de remetre a les normes de l’EIN del Puig de la Banya del Boc. 

- La gestió de la zona volcànica del Gironès hauria de coordinar-se amb els espais del PEIN 
de les Muntanyes de Rocacorba i també amb la Zona Volcànica de la Garrotxa. Aquesta 
gestió conjunta també pot esdevenir una opció per a promocionar econòmicament aquesta 
àrea i revaloritzar els principals valors naturals que presenta mitjançant la declaració de 
Parc Natural.  

- Caldria promoure i exigir la redacció de plans tècnics de gestió i millora forestal que 
tinguin en compte la conservació de la biodiversitat i la millora de l’estructura de les masses 
boscoses. Les mesures per prevenir els incendis també esdevenen claus especialment en els 
perímetres de les urbanitzacions i de les zones urbanes limítrofes amb el bosc. 

- Els diferents afloraments volcànics presents és necessari incloure’ls dins l’inventari de 
zones d’interès geològic de Catalunya i prohibir qualsevol explotació i espoliació dels 
materials i endegar un projecte de restauració d’aquells que es troben més degradats. 

- L’aplicació del Pla de Recuperació i us sostenible del riu Terri es veu com un fet positiu per 
la conservació del Terri i les àrees associades. El desenvolupament d’aquest Pla porta de 
manera implícita la protecció del mosaic agroforestal i la vegetació de ribera. 

- Caldria desplegar el citat Pla Director de les ribes fluvials del Ter citat que contempli la 
conservació i millora del paisatge riberenc a través de la restauració d’espais degradats, el 
manteniment del mosaic agroforestal, el restabliment de la vegetació de ribera pròpia de 
casa nostra i el desenvolupament d’un turisme lligat al riu. 
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Sant Martí de Llémena: ”Muntanya de san Soms, Sant Grau i Serrat de la 
Malesa”, “Tram baix de la Llémena”, ‘‘Cingles de Sant Roc i de santa Brígida – la Barroca’’ i 
“Zona volcànica del Gironès”. 

Mesures urbanístiques 

- Qualsevol activitat forestal necessària caldrà regular-se prèvia presentació del 
corresponent Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal, sense perjudici de les competències dels 
organismes corresponents. Així mateix, caldrà que aquestes àrees compleixin les condicions 
exigides per a la prevenció d’incendis. 

- Caldria modificar les normes subsidiàries per tal de fer incompatibles els usos industrials i 
les extraccions d’àrids en tot l’àmbit delimitat. 

- L’obertura de pistes estarà condicionada a llicència municipal i, al marge de les 
prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai no podrà ser superior als 3 
metres i el seu ús, el propi de l’activitat forestal. 

- Caldria, en sòl forestal no permetre les tanques i en sòl agrícola que no s’admetin les de 
tipus cinegètic ni de reixat metàl�lic i es limiti a filats longitudinals, tanques de fusta o de 
vegetals vius. 

- No s’hauria de permetre l’alteració del bosc de ribera en la zona inundable amb un període 
de retorn de 10 anys i ampliar la zona de protecció de l’edificació a tal cota que no es 
produeixi la condició d’inundació moderada per un període de retorn de 500 anys. 

- Caldria definir per l’espai de la Llémena, mitjançant un Pla Especial, els usos permesos, 
evitant específicament l’aparició de noves activitats extractives, els abocaments, les tales, 
les plantacions de planifolis; l’establiment d’una regulació més acurada i específica a les 
zones d’hortes; i permetre únicament l’ampliació d’edificacions residencials, industrials i 
agropecuàries actualment existents. 

- No s’hauria de permetre l’alteració del bosc de ribera en la zona inundable amb un període 
de retorn de 10 anys i ampliar la zona de protecció de l’edificació, càmpings i zones 
d’acampada a tal cota que no es produeixi la condició d’inundació moderada per un període 
de retorn de 500 anys. 

- L’àmbit urbanitzable de la Roureda hauria de concentrar les zones verdes de cessió a la 
banda oest per evitar l’afectació urbanística dels terrenys inclosos dins l’àmbit. 

- Caldria garantir un radi de protecció de les surgències hídriques de 50 m. al seu voltant on 
no és permeti l’edificació ni l’alteració del terreny.   

- Caldria establir límits per a les activitats extractives actuals i iniciar el procés de 
restauració de les que es trobin aturades d’acord amb la Llei 12/1981 per a la restauració 
dels espais afectats per activitats extractives. A la zona volcànica aquest tipus d’activitats 
no haurien  d’estar permeses en cap de les seves diferents modalitats. 

- L’emplaçament i el tipus de construcció d’utilitat pública i interès social hauria d’estar 
condicionat a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un estudi 
d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials. 

- Els càmpings, zones d’acampada i les instal�lacions annexes no s’haurien d’establir en 
zones arbrades i de bosc de ribera i haurien de restar fora de la zona inundable per un 
període de 500 anys. 

- Caldria evitar la construcció de noves explotacions ramaderes intensives o industrials i 
només, permetre l’ampliació de les actualment existents sempre i quan estiguin per sota de 
les 200 Unitats Ramaderes. 

Mesures ambientals 
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- Caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per afavorir la restauració 
de la vegetació de ribera pròpia de casa nostra com les vernedes, i eliminar les espècies 
d’arbres de plantació que no apareixen de manera natural. 

- Caldria qualificar els terrenys inclosos a la zona volcànica amb una clau adequada i la 
normativa general s’hauria de remetre a les normes de l’EIN del Puig de la Banya del Boc. 

- La gestió de la zona volcànica del Gironès hauria de coordinar-se amb els espais del PEIN 
de les Muntanyes de Rocacorba i també amb la Zona Volcànica de la Garrotxa. Aquesta 
gestió conjunta també pot esdevenir una opció per a promocionar econòmicament aquesta 
àrea i revaloritzar els principals valors naturals que presenta mitjançant la declaració de 
Parc Natural.  

- També caldria plantjar-se la possibilitat de redactar un Pla director per tota la vall de la 
Llémena, el qual determinés la conveniència d’una normativa general per a la protecció de 
la vall i la conveniència de la realització de plans especials associats a diversos àmbits.  

- Caldria promoure i exigir la redacció de plans tècnics de gestió i millora forestal que 
tinguin en compte la conservació de la biodiversitat i la millora de l’estructura de les masses 
boscoses. Les mesures per prevenir els incendis també esdevenen claus especialment en els 
perímetres de les urbanitzacions i de les zones urbanes limítrofes amb el bosc. 

- Els diferents afloraments volcànics presents és necessari incloure’ls dins l’inventari de 
zones d’interès geològic de Catalunya i prohibir qualsevol explotació i espoliació dels 
materials i endegar un projecte de restauració d’aquells que es troben més degradats. 

- Es recomana la redacció d’un Pla Especial que definís actuacions concretes aplicades 
directament sobre els punts ecològicament negres del sector Cingles de Sant Roc i de santa 
Brígida – la Barroca. 

- Caldria regular la pràctica d’activitats lúdiques i esportives, com el parapent i l’escalda, 
entenent que la sobrefreqüentació desordenada causa impactes sobre el medi biòtic i físic. 

 
 



 
 

263 
 

 

Sant Martí Vell: “Boscos de Foixà i Pedrinyà, Vacamorta i Plans de Cruïlles i Sies”. 

Mesures urbanístiques 

- Per els cursos fluvials caldria establir una protecció dels marges o de les àrees 
freqüentment inundables que delimiten el curs d’aigua de 25 m. davant la possibilitat 
d’implantar-hi construccions. Les tal�les i plantacions de ribera han de deixar una franja de 
5 m. mesurats des de la línia de màxima crescuda on no es permeti la tal�la d’arbres ni els 
moviments de terra. 

- No s’haurien de permetre noves activitats extractives. 

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal, l’amplada no hauria de ser 
superior als 3 m. i l’ús únicament el propi de l’activitat forestal i agrícola.  

- Cal que la construcció de nous habitatges i altres construccions vagin en relació amb 
l’activitat agrícola o forestal i compleixi una superfície mínima de 4,5 Ha. de conreu en secà; 
1,5  Ha. de conreu en regadiu i 25 Ha. en sòl forestal. 

- A l’hora de implantar noves construccions caldria la redacció d’un estudi d’impacte i 
integració paisatgístic. 

- Caldria evitar la construcció de noves explotacions ramaderes i solament permetre 
l’ampliació fins a un màxim de 200 UR. 

- Caldria especificar com a usos prohibits, l’ús comercial, industrial, oficines i recreatiu, 
l’habitatge plurifamilar, els magatzems i dipòsits de materials no relacionats amb els usos 
agrícoles pecuaris i forestals, garatges i aparcament. 

- Per a les construccions d’utilitat pública i interès social i les construccions vinculades a 
l’execució, al manteniment o servei de les obres públiques, caldria la redacció d’un Pla 
especial que contempli l’impacte ambiental i paisatgístic i no s’ubiquin en sòl forestal.  

- En sòl forestal no s’hauria de permetre la seva transformació ni tampoc aquells usos que 
lesionin el valor específic de la vegetació arbrada.  Les repoblacions s’haurien de fer amb 
espècies pròpies i s’haurien de prohibir les plantacions intensives. 

- Les tanques no haurien d’autoritzar-se, excepte si són estrictament necessàries per les 
explotacions ramaderes. En aquest cas, haurien de ser de pastor elèctric o vegetals. 

- Es podria permetre l’ús de càmping i caravàning sempre i quan vagi acompanyat d’un 
estudi d’impacte paisatgístic i ambiental i es localitzi en sòl no forestal i de pendent inferior 
al 10%. 

Mesures ambientals 

- S’hauria d’incentivar la realització de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal per tal 
d’anar, substituint progressivament els aciculifolis per la vegetació potencial de la zona 
(fagàcies) i reduir el risc d’incendi forestal. 

- Caldria evitar la desforestació de l’àrea per l’obertura de pistes, línies elèctriques o altres 
activitats antròpiques. 

- Caldria incentivar les pràctiques agrícoles poc agressives amb el medi (com ara la 
preservació dels marges arbrats, evitar l’ús indiscriminat de nitrats, etc.). 

- Caldria incentivar la redacció d’un pla de recuperació i gestió de les pastures i dels espais 
oberts. 
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Vilablareix: “Serres de Vilanna i Masrocs”. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria actualitzar les unitats mínimes que en les normes subsidiàries s’estableixen en 7 
vessanes, superfície que no s’ajusta al que estableix la Llei. 

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal hauria de ser necessària una 
llicència municipal, prèvia redacció del corresponent Pla de Gestió i Millora Forestal, sense 
perjudici de les competències dels organismes corresponents.  

- Caldria que les àrees forestals compleixin les condicions exigides per a la prevenció 
d’incendis. 

- L’obertura de pistes estarà condicionada a l’obtenció de llicència municipal i al marge de 
les prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai no podrà ser superior als 3 
metres i el seu ús ha de ser el propi de l’activitat forestal. 

- No s’haurien d’admetre tanques cinegètiques i en cas contrari aquesta s’hauria de limitar a 
filats longitudinals, tanques de fusta o vegetals. De manera específica, en sols agrícoles es 
pot admetre un tancat amb paret de pedra de la zona al voltant de les edificacions existents 
i en sòl forestal no s’hauria d’admetre cap tipus de tanca tal. 

Mesures ambientals 

- Caldria promoure i exigir la redacció de plans tècnics de gestió i millora forestal que 
tinguin en compte la conservació de la biodiversitat i la millora de l’estructura de les masses 
boscoses. Les mesures per prevenir els incendis també esdevenen claus especialment en els 
perímetres de les urbanitzacions i de les zones urbanes limítrofes amb el bosc. 

- Es fa imprescindible la conservació dels trams de rieres i l’espai fluvial, evitant en la zona 
de domini hidràulic la tala del bosc de ribera.  

- Caldria garantir la conservació de les basses d’aigua associades a masos i cases de pagès 
La realització d’un inventari d’aquests punts i especificar les actuacions per mantenir i/o 
restaurar les més grans i interessants pot esdevenir en una acció clau per preservar la 
biodiversitat de l’espai. 
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Viladasens: “Serra de Valldevià i Ventalló i muntanya de Sant Grau” i Plans al�luvials 
de la riera de Cinyana”. 

Mesures urbanístiques 

- S’hauria d’establir per tots els rius i rieres una protecció lineal de 30 metres a partir del 
marge que delimita el llit del riu. Alhora s’hauria de definir un radi de protecció de les 
surgències hídriques de 50 m per garantir el manteniment de cabal de sortida. 

- En general en tot l’espai s’hauria de prioritzar la utilització de les actuals vies de 
comunicació i corredors existents procurant mantenir la unitat de les explotacions i mirant 
d’evitar la fragmentació dels camps i les zones arbrades. En qualsevol cas, l’obertura de 
nous camins s’hauria de realitzar per mitjà d’un Pla especial, sense que en cap cas 
comportin terraplens de més de dos metres, desforestació o erosió del sòl. 

- No s’haurien de permetre cementiris de cotxes, dipòsits de ferralla i de runes, abocaments 
controlats i incontrolats, com també l’ús d’acampada, de càmping i caravàning.  

- Caldria no permetre usos industrials que no vagin vinculats a l’activitat agrícola o forestal i 
que impliquin un procés productiu, ni tampoc l’obertura de noves activitats extractives. 

- No s’hauria de permetre la instal�lació de tanques, excepte aquelles que són necessàries 
per l’activitat agropecuària i aquelles que delimitin instal�lacions vinculades amb l’activitat 
forestal, les quals no caldria que es separin més de 5 m. de la instal�lació pertinent. En 
aquests casos aquestes haurien de garantir la permeabilitat de la fauna. 

- Caldria limitar la implantació de noves explotacions agropecuàries, de manera que 
únicament es permetin ampliacions fins a un 20%, sempre i quan aquestes estiguin per sota 
de les 200 Unitats Ramaderes. 

- La implantació d’habitatges hauria d’estar únicament supeditada a l’activitat agrícola, 
ramadera i forestal. A més, tant en la implantació d’aquests com de noves activitats 
agrícoles, forestals i agropecuàries, caldria fixar la unitat mínima de conreu en 1,5 Ha. en 
regadiu, 4,5 Ha. en secà i 25 Ha. en sòl forestal i limitar-les en zones on el pendent sigui 
inferior al 20%. 

- Pel que fa als magatzems, aquests haurien també d’estar permesos sempre i quan vagin 
relacionats amb les activitats agrícoles, ramaderes i forestals i compleixin també les unitats 
mínimes especificades anteriorment. 

- En sòls d’interès forestal, la implantació de construccions d’utilitat pública i interès social i 
aquelles relacionades amb l’execució, el manteniment i el servei de les obres públiques, 
haurien de redactar un Pla Especial que contemplés l’impacte ambiental i paisatgístic i reguli 
les condicions formals, estètiques i tècniques. 

- En sòl forestal caldria evitar qualsevol transformació que lesioni els valors específics de la 
vegetació arbòria existent i en especial s’hauria de prohibir l’obertura de noves activitats 
extractives, la implantació de granges (tal i com s’especifica a Garrigàs) i la plantació 
intensiva d’espècies que puguin alterar la naturalesa de la zona. 

- Caldria desenvolupar de manera urgent la redacció d’un POUM que garanteixi la protecció 
de les zones incloses al catàleg. 

- Cal que la instal�lació d’hivernacles estigui sotmesa a la redacció d’un informe ambiental 
on s’indiquin el tipus d’hivernacle, la situació i el seu impacte visual i el tipus de cultiu que 
s’hi realitzarà. 

Mesures ambientals  

- De manera general en tot l’espai s’haurien de signar convenis amb l’Agència Catalana de 
l’Aigua per afavorir la restauració de la vegetació de ribera pròpia de casa nostra com les 
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vernedes, i eliminar les espècies d’arbres de plantació que no apareixen de manera natural. 

- El viaducte de la riera de Cinyana que travessa l’autopista és molt més petit que el que 
preveu el projecte de TGV, i per tant caldrà ampliar-lo per evitar un efecte d’embut. 

- Caldria aplicar mesures administratives i fiscals especials per garantir el manteniment dels 
usos agraris del sòl. La signatura de contractes territorials d’explotació previstos a la Llei 
d’orientació agrària, les fórmules de contractes de custòdia del territori, l’obertura de línies 
d’ajut i de suport a la pagesia i l’atorgament de bonificacions de caràcter fiscal pel sòl 
destinat a aquests usos serien eines a tenir en consideració. 

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal seria necessari la llicència 
municipal, prèvia presentació del corresponent Projecte Tècnic, i/o Pla de Gestió Forestal, 
sense perjudici de les competències dels organismes corresponents. 

- Entre les mesures necessàries per tal de millorar la qualitat dels ecosistemes fluvials cal 
delimitar les àrees de servitud i domini fluvial. El fet de recuperar una franja de bosc de 
ribera a banda i banda de la llera del riu ajudaria molt a potenciar l’ecosistema fluvial. 
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PLA DE L’ESTANY 
 

Banyoles: “Turons de Miànigues”, “Plans al�luvials del Garrumbert, el Terri, el Reverdit i 
el Remença” i “Pla d’Usall”. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria seguir el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell 
d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua on es recomanen diferents usos en funció 
dels períodes d’avingudes. 

- Caldria definir un radi de protecció de les surgències hídriques de 50 m.  

- Caldria establir una regulació més específica de les tanques de manera que es garantís la 
permeabilitat per la fauna. En sòl forestal no s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

- Caldria prohibir de manera específica la implantació d’activitats extractives; els nuclis 
zoològics, (com els zoosafaris, els parcs, o jardins zoològics, les reserves zoológiques, els 
centres d’importació d’animals, laboratoris i centres d’experimentació amb animals), els 
circuits motoritzats, els assentaments permanents de “roulottes”, “motorhomes”, cases 
prefabricades o construïdes amb materials lleugers o àrees d’acampada permanents i el 
caravàning. 

- L’emplaçament i el tipus de construcció d’utilitat pública i interès social hauria d’estar 
condicionat a la redacció d’un Pla especial que contempli un estudi d’impacte ambiental i 
paisatgístic i els efectes territorials de la seva implantació. 

- Únicament, caldria permetre l’ampliació dels habitatges lligats a l’ús agropecuari en un 
30% de la seva superfície i la implantació de construccions vinculades directament a les 
explotacions agrícoles i ramaderes; les obres de conservació, consolidació, restauració i 
rehabilitació de les edificacions existents; i la construcció d’edificacions agrícoles auxiliars tal 
i com ja resten regulades en els planejaments. 

- A la zona de l’Usall caldria evitar l’existència de noves construccions de qualsevol tipus 
(incloses les residencials lligades a l’explotació agrícola o forestal, les construccions d’utilitat 
pública i interès social i les lligades a les obres públiques). Només s’haurien de permetre les 
ampliacions de les edificacions residencials actualment existents en un 20% sempre i quan 
vagin en relació a l’activitat agrària. Les activitats industrials caldria que es declaressin fora 
d’ús. 

- No s’hauria de permetre la implantació en sòl rústic de cap activitat relacionada amb el 
manteniment, reparació o emmagatzematge de maquinària agrícola o industrial. 

Mesures ambientals 

- Caldria salvaguardar el Pla d’Usall del creixement urbanístic de Banyoles i de les 
urbanitzacions presents a la seva limítrof. També caldria mantenir els usos tradicionals 
encara presents i en especial garantir la permeabilitat ecològica de la C-66 amb 
l’establiment de passos de fauna. Així mateix a la zones agrícoles caldria mantenir els 
diversos marges arbrats i arbustius i en especial no talar les masses forestals presents. 

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal seria necessari la llicència 
municipal, prèvia presentació del corresponent Projecte Tècnic, i/o Pla de Gestió Forestal, 
sense perjudici de les competències dels organismes corresponents.  

- L’aplicació del Pla de Recuperació i us sostenible del riu Terri es veu com un fet positiu per 
la conservació del Terri i les àrees associades. El desenvolupament d’aquest Pla porta de 
manera implícita la protecció del mosaic agroforestal i la vegetació de ribera. 
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Camós: “Plans al�luvials del Garrumbert, el Terri, el Reverdit i el Remença”, “Muntanyes 
de Rocacorba” i “Turons de Miànigues”. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria seguir el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell 
d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua on es recomanen diferents usos en funció 
dels períodes d’avingudes. 

- S’hauria de definir un radi de protecció de les surgències hídriques de 50 m.  

- Caldria establir una regulació més específica de les tanques de manera que es garantís la 
permeabilitat per la fauna. Així, es recomana que en sòl agrícola no s’admetin tanques 
cinegètiques i es limiti a filats longitudinals, tanques de fusta o vegetals. En sòl forestal no 
s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

- Caldria prohibir de manera específica la implantació d’activitats extractives; els nuclis 
zoològics, (com els zoosafaris, els parcs, o jardins zoològics, les reserves zoológiques, els 
centres d’importació d’animals, laboratoris i centres d’experimentació amb animals), els 
circuits motoritzats, els assentaments permanents de “roulottes”, “motorhomes”, cases 
prefabricades o construïdes amb materials lleugers o àrees d’acampada permanents i el 
caravàning. 

- L’emplaçament i el tipus de construcció d’utilitat pública i interès social hauria d’estar 
condicionat a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un estudi 
d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials de la seva implantació. 

- En sòl agrícola i rural no s’hauria de permetre la implantació de vivers, hivernacles i 
plantacions de planifolis, com tampoc la construcció de noves explotacions agropecuàries i 
de nous habitatges.  

- Únicament, caldria permetre l’ampliació dels habitatges lligats a l’ús agropecuari en un 
30% de la seva superfície i la implantació de construccions vinculades directament a les 
explotacions agrícoles i ramaderes; les obres de conservació, consolidació, restauració i 
rehabilitació de les edificacions existents; i la construcció d’edificacions agrícoles auxiliars tal 
i com ja resten regulades en els planejaments. 

- En sòl forestal, solament caldria permetre les edificacions vinculades als usos silvícoles i 
l’habitatge residencial sempre i quan es compleixi la unitat mínima de 25 Ha.; vagi 
vinculada a l’explotació forestal; no es situï en pendents superiors al 20% i no al 30% i 
estigui vinculada a un estudi d’impacte paisatgístic que contempli la descripció ambiental i 
paisatgística de les àrees afectades, l’avaluació dels efectes ecològics i paisatgístics 
previsibles com a resultat de l’execució del projecte, la justificació i les mesures adequades 
per minimitzar l'impacte. 

- No s’hauria de permetre l’obertura de nous camins. En cas que fos necessari, l’obertura 
hauria d’estar condicionada a llicència municipal i a l’autorització del Departament de Medi 
Ambient, a més de contemplar que l’amplada no fos superior als 3 metres i l’ús únicament 
destinat al propi de l’activitat forestal o agrícola.  

- Caldria evitar la implantació de línies elèctriques d'alta i baixa tensió. En cas contrari llur 
Instal�lació hauria de sotmetre’s a un estudi d'impacte ambiental i paisatgístic previ per al 
seu traçat i que els pals i torres metàl�liques, sempre que sigui possible, s’estalviïn les línies 
de força del paisatge o els límits convexes de canvis d'orientació i de canvi de pendent de 
les vessants muntanyoses.  

Mesures ambientals 

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal seria necessari la llicència 
municipal, prèvia presentació del corresponent Projecte Tècnic, i/o Pla de Gestió Forestal, 
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sense perjudici de les competències dels organismes corresponents. Així mateix, caldrà que 
aquestes àrees compleixin les condicions exigides per a la prevenció d’incendis. 

- Cal integrar la zona de muntanyes de Rocacorba dins el PEIN de muntanyes de Rocacorba. 

- Cal esmentar la possibilitat que l’espai de les muntanyes de Rocacorba, juntament amb 
l’àrea inclosa al PEIN de Muntanyes de Rocacorba i l’espai volcànic d’aquesta zona del 
Gironès i delimitat en aquest mateix catàleg, podrien conformar un futur parc natural, doncs 
els valors geològics i biòtics són més que justificats. 

- Caldria incloure dins l’inventari de zones humides l’àrea de l’estany de Dalt. 
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Cornellà de Terri: “Plans al�luvials del Garrumbert, el Terri, el Reverdit i el 
Remença”. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria seguir el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell 
d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua on es recomanen diferents usos en funció 
dels períodes d’avingudes. 

- S’hauria de definir un radi de protecció de les surgències hídriques de 50 m per garantir el 
manteniment de cabal de sortida.  

- Caldria establir una regulació més específica de les tanques de manera que es garantís la 
permeabilitat per la fauna. Així, es recomana que en sòl agrícola no s’admetin tanques 
cinegètiques i es limiti a filats longitudinals, tanques de fusta o vegetals. En sòl forestal no 
s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

- No s’haurien de permetre activitats extractives. 

- L’emplaçament i el tipus de construcció d’utilitat pública i interès social hauria d’estar 
condicionat a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un estudi 
d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials de la seva implantació. 

Mesures ambientals 

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal seria necessari la llicència 
municipal, prèvia presentació del corresponent Projecte Tècnic, i/o Pla de Gestió Forestal, 
sense perjudici de les competències dels organismes corresponents. Així mateix, caldrà que 
aquestes àrees compleixin les condicions exigides per a la prevenció d’incendis. 

- L’aplicació del Pla de Recuperació i us sostenible del riu Terri es veu com un fet positiu per 
la conservació del Terri i les àrees associades. El desenvolupament d’aquest Pla porta de 
manera implícita la protecció del mosaic agroforestal i la vegetació de ribera. 
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Crespià: “Terraprim d’Empordà” i “Plans al�luvials del riu Fluvià”. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria fixar la unitat mínima en sòl agrícola en 4,5 Ha. com ho estableix el Decret 
169/1983 i de 25 Ha. en sòl forestal conforme al que estableix el Decret 35/1990; i establir 
un regulació més acurada per l’assentament d’habitatges en sòl agrícola, de manera que la 
construcció d’aquests vagi indiscutiblement lligada l’activitat agrícola i ramadera, i no 
admetre, l’habitatge en sòls forestals. 

- No s’hauria de permetre la instal.lació d’edificacions i habitatges no vinculats a l’activitat 
agrícola i forestal, i en especial, caldria evitar la presència d’instal.lacions esportives i 
d’activitats extractives. 

- La clau de Protecció Paleontològica (11) hauria d’assegurar la restauració de l’actual 
activitat extractiva i no permetre l’ampliació. 

- Caldria que la implantació de construccions d’utilitat pública i interès social i les 
construccions vinculades a obres i serveis es realitzin mitjançant l’establiment d’un Pla 
Especial que tingui en compte l’impacte paisatgístic i ambiental. En sòl forestal aquestes no 
haurien d’estar permeses. 

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal seria necessari la llicència 
municipal, prèvia presentació del corresponent Projecte Tècnic, i/o Pla de Gestió Forestal, 
sense perjudici de les competències dels organismes corresponents.  

- Es recomana evitar la construcció de noves explotacions ramaderes intensives majors de 
50 Unitats Ramaderes segons la Llei 3/98 Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. 
En aquest sentit es recomana que únicament es permeti l’ampliació de les explotacions 
existents en un 20% sempre i quan estiguin per sota de les 200 Unitats Ramaderes. 

- La col.locació de cartells o altres elements publicitaris que distorsionin la visió del paisatge 
natural i els perfils del municipi no hauria de ser admesa, llevat de la normalitzada en la 
senyalització viària. 

- Per la zona del riu Fluvià, seguint el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel 
Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua es recomana el que els usos en 
aquesta zona haurien de tenir en compte els períodes d’avingudes que aquest estableix, 
com també la regulació que proposa. 

- Caldria evitar la implantació de granges intensives i en qualsevol cas s’hauria de limitar la 
seva superfície. 

- Caldria no permetre usos industrials que no vagin vinculats a l’activitat agrícola o forestal i 
que impliquin un procés productiu. 

Mesures ambientals  

- Per la zona del riu Fluvià caldria desenvolupar a tots els municipis per on circula el riu un 
Pla Especial de protecció del paisatge i del medi natural. Aquest pla hauria de recollir els 
principals valors paisatgístics de les riberes fluvials, així com els espais associats necessaris 
per la conservació de tot l’indret. En aquest sentit el pla plurimunicipal hauria de definir les 
principals accions de restauració així com els usos i construccions permeses per tal de 
mantenir la integritat de l’espai. 

- S’hauria de prohibir la implantació de noves activitats en les lleres i zones roperes al riu 
Fluvià, així com l’ampliació de les actuals. D’altra banda les activitats ja finalitzades 
s’haurien de restaurar convenientment seguint el que estableix la Llei 12/1981, de manera 
que sigui restituïda tota la vegetació de ribera i en cap cas convertint aquestes àrees en 
espais turístics o lúdics. Finalment per les activitats autoritzades i en funcionament s’hauria 
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d’establir un control periòdic per comprovar que es realitza l’activitat correctament i no es 
produeixen problemes en la capa del freàtic així com en zones properes. 

- Per les zones forestals caldria la redacció d’un pla de prevenció i d’extinció d’incendis, el 
qual hauria de contemplar l’aplicació de mesures per eliminar la biomassa i necromassa 
acumulades, com també evitar la pèrdua d’espais oberts desenvolupant mesures per tal de 
fomentar la ramaderia i les rompudes en determinades forestals. 

- Cal impulsar un projecte agroambiental per tal de fomentar la recuperació dels conreus 
tradicionals i en especial de l’olivera per evitar la pèrdua del paisatge en mosaic hauria de 
ser també un requeriment de protecció important. L’aplicació de mesures administratives i 
fiscals especials per garantir el manteniment dels usos agraris del sòl; la signatura de 
contractes territorials d’explotació previstos a la Llei d’orientació agrària; les fórmules de 
contractes de custòdia del territori; l’obertura de línies d’ajut i de suport a la pagesia; i 
l’atorgament de bonificacions de caràcter fiscal pel sòl destinat a aquests usos, haurien de 
ser eines a tenir en consideració. 

- Cal establir mesures per reduir la contaminació dels aqüífers per part de les activitats 
ramaderes i assegurar la qualitat de l’aigua de les rieres. Per tant caldria limitar la 
instal�lació d’una major cabana porcina i revisar els Plans de dejeccions ramaderes de les 
explotacions porcines presents a la zona i adoptar mesures per recuperar les àrees més 
afectades per nitrats i l’estat dels aqüífers. 

- Caldria la redacció d’un Pla Especial urbanístic per tot l’espai del Terraprim d’Empordà per 
establir una regulació i ordenació urbanística ben detallada i curosa amb el medi natural, i 
en especial sobre les edificacions d’utilitat pública i d’interès social i les construccions i 
instal�lacions d’obres públiques que s’haguessin d’implantar. 
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Esponellà: “Plans al�luvials del riu Fluvià”, “Pla de Martís” i “Terraprim d’Empordà”. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria seguir el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell 
d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua on es recomanen diferents usos en funció 
dels períodes d’avingudes. 

- Caldria exigir el compliment de la Unitat Mínima Forestal de 25 HA conforme al que 
estableix el Decret 35/1990 per permetre l’aparició d’edificacions estrictament vinculades al 
món forestal. També caldria establir una regulació més restrictiva pel que fa a l’hora de 
permetre cementiris de vehicles, dipòsits de ferralla i runes. 

- En sòl agrícola (clau 8a) caldria restringir la construcció d’habitatges familiars a l’ús 
agrícola o ramader dels terrenys i limitar l’ocupació o volum dels magatzems i hivernacles. 
Tanmateix també, cal establir una limitació per les explotacions ramaderes. 

- Caldria establir una regulació més específica de les tanques de manera que es garantís la 
permeabilitat per a la fauna. En aquest mateix sentit, es recomana que en sòl forestal no 
s’admetin i en sòl agrícola es limitin a filats longitudinals, tanques de fusta o vegetals. 

- S’hauria d’establir una regulació més acurada de les zones hídriques. Així doncs, caldria 
determinar la zona de domini públic hidràulic i no permetre-hi les plantacions lineals de 
pollancres i plàtans ni l’ocupació física. 

- Es recomana evitar la construcció de noves explotacions ramaderes intensives majors de 
50 Unitats Ramaderes segons la Llei 3/98 Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. 
En aquest sentit es recomana que únicament es permeti l’ampliació de les explotacions 
existents en un 20% sempre i quan estiguin per sota de les 200 Unitats Ramaderes. 

- La col�locació de cartells o altres elements publicitaris que distorsionin la visió del paisatge 
natural i els perfils del municipi no hauria de ser admesa, llevat de la normalitzada en la 
senyalització viària. 

- A la zona del Pla de Martís, caldria evitar la implantació de construccions d’utilitat públic i 
interès social,com també d’habitatges. 

Mesures ambientals  

- Caldria proporcionar incentius per tal d’evitar l’abandó de les pràctiques agrícoles 
tradicionals, mantenir els marges arbrats presents i establir una correcta integració de les 
explotacions ramaderes. 

- Caldria l’aplicació de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i Plans Simples de 
Gestió Forestal (PSGF) per tal de millorar la qualitat de les masses forestals i disminuir el 
risc d’incendi forestal. 

- Caldria aplicar mesures administratives i fiscals especials per garantir el manteniment dels 
usos agraris del sòl. La signatura de contractes territorials d’explotació previstos a la Llei 
d’orientació agrària, les fórmules de contractes de custòdia del territori, l’obertura de línies 
d’ajut i de suport a la pagesia i l’atorgament de bonificacions de caràcter fiscal pel sòl 
destinat a aquests usos serien eines a tenir en consideració. 

- Pel riu Fluvià caldria desenvolupar a tots els municipis per on circula el riu un Pla Especial 
de protecció del paisatge i del medi natural. Aquest pla hauria de recollir els  principals 
valors paisatgístics de les riberes fluvials, així com els espais associats necessaris per la 
conservació de tot l’indret. En aquest sentit el pla plurimunicipal hauria de definir les 
principals accions de restauració així com els usos i construccions permeses per tal de 
mantenir la integritat de l’espai. 

- Seria oportú, a la zona del riu Fluvià, establir un cens de les activitats extractives, per tal 
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d’evitar l’aparició de noves activitats que puguin agreujar encara més la situació del riu, i 
vetllar perquè es facin les restauracions adients. 

- Caldria analitzar la conveniència de crear entre les diferents administracions i agents 
territorials implicats un Consorci per la protecció i conservació del Fluvià, com també la 
promoció dels seus valors naturals a través de centres d’interpretació o de fomentar la 
restauració del trams més degradats. 

- Per la zona del Terraprim d’Empordà i el Pla de Martís caldria la redacció d’un Pla Especial 
urbanístic per establir una regulació i ordenació urbanística ben detallada i curosa amb la 
preservació del paisatge i dels seus valors. 
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Fontcoberta: “Terraprim d’Empordà”, “Plans al�luvials del Garrumbert, el Terri, el 
Reverdit i el Remença” i “Pla de Martís”. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria seguir el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell 
d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua on es recomanen diferents usos en funció 
dels períodes d’avingudes. 

- A la zona del Pla de Martís es recomana evitar la construcció de noves explotacions 
ramaderes intensives de manera que, únicament, es permeti la ramaderia extensiva i 
l’ampliació de les explotacions existents sempre i quan estiguin per sota de les 200 Unitats 
Ramaderes.  

- En aquest mateix espai també caldria evitar la implantació de construccions d’utilitat 
públic i interès social i la construcció de nous habitatges i solament permetre l’ampliació 
dels actualment existents, sempre i quan vagin en relació a l’activitat agrícola de la zona. 

- Caldria establir una regulació més específica de les tanques de manera que es garantís la 
permeabilitat per a la fauna. En aquest mateix sentit, es recomana que en sòl forestal no 
s’admetin i en sòl agrícola es limitin a filats longitudinals, tanques de fusta o vegetals. 

- No s’hauria de permetre la instal�lació d’edificacions i habitatges no vinculats a l’activitat 
agrícola i forestal, i en especial, caldria evitar la presència d’instal�lacions esportives i 
d’activitats extractives. 

- Es recomana evitar la construcció de noves explotacions ramaderes intensives majors de 
50 Unitats Ramaderes segons la Llei 3/98 Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. 
En aquest sentit es recomana que únicament es permeti l’ampliació de les explotacions 
existents en un 20% sempre i quan estiguin per sota de les 200 Unitats Ramaderes. 

- Caldria que la implantació de construccions d’utilitat pública i interès social i les 
construccions vinculades a obres i serveis es realitzin mitjançant l’establiment d’un Pla 
Especial que tingui en compte l’impacte paisatgístic i ambiental. En sòl forestal aquestes no 
haurien d’estar permeses. 

Mesures ambientals  

- La redacció d’un Pla Especial urbanístic per tot el Terraprim implicaria establir una 
regulació i ordenació urbanística ben detallada i curosa amb el medi natural, i en especial 
sobre les edificacions d’utilitat pública i d’interès social i les construccions i instal�lacions 
d’obres públiques que s’haguessin d’implantar. 

- Al Pla de martís s’hauria de regular de manera acurada tots els usos que no són propis de 
l’espai agrícola. En aquest sentit i per tal de garantir una major protecció d’aquest espai es 
proposa la regulació d’usos a través d’un Pla Especial. 

- Caldria aplicar mesures administratives i fiscals especials per garantir el manteniment dels 
usos agraris del sòl. La signatura de contractes territorials d’explotació previstos a la Llei 
d’orientació agrària, les fórmules de contractes de custòdia del territori, l’obertura de línies 
d’ajut i de suport a la pagesia i l’atorgament de bonificacions de caràcter fiscal pel sòl 
destinat a aquests usos serien eines a tenir en consideració. 

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal seria necessari la llicència 
municipal, prèvia presentació del corresponent Projecte Tècnic, i/o Pla de Gestió Forestal, 
sense perjudici de les competències dels organismes corresponents.  

- L’aplicació del Pla de Recuperació i us sostenible del riu Terri es veu com un fet positiu per 
la conservació del Terri i les àrees associades. El desenvolupament d’aquest Pla porta de 
manera implícita la protecció del mosaic agroforestal i la vegetació de ribera. 
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Palol del Reverdit: “Plans al�luvials del Garrumbert, el Terri, el Reverdit i el 
Remença” i “Muntanyes de Rocacorba”. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria seguir el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell 
d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua on es recomanen diferents usos en funció 
dels períodes d’avingudes. 

- S’hauria de definir un radi de protecció de les surgències hídriques de 50 m per garantir el 
manteniment de cabal de sortida.  

- Caldria establir una regulació més específica de les tanques de manera que es garantís la 
permeabilitat per la fauna. Així, es recomana que en sòl agrícola no s’admetin tanques 
cinegètiques i es limiti a filats longitudinals, tanques de fusta o vegetals. En sòl forestal no 
s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

- Caldria prohibir de manera específica la implantació d’activitats extractives; els nuclis 
zoològics, (com els zoosafaris, els parcs, o jardins zoològics, les reserves zoológiques, els 
centres d’importació d’animals, laboratoris i centres d’experimentació amb animals), els 
circuits motoritzats, els assentaments permanents de “roulottes”, “motorhomes”, cases 
prefabricades o construïdes amb materials lleugers o àrees d’acampada permanents i el 
caravàning. 

- L’emplaçament i el tipus de construcció d’utilitat pública i interès social hauria d’estar 
condicionat a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un estudi 
d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials de la seva implantació. 

- En sòl agrícola i rural no s’hauria de permetre la implantació de vivers, hivernacles i 
plantacions de planifolis, com tampoc la construcció de noves explotacions agropecuàries i 
de nous habitatges.  

- Únicament, caldria permetre l’ampliació dels habitatges lligats a l’ús agropecuari en un 
30% de la seva superfície i la implantació de construccions vinculades directament a les 
explotacions agrícoles i ramaderes; les obres de conservació, consolidació, restauració i 
rehabilitació de les edificacions existents; i la construcció d’edificacions agrícoles auxiliars tal 
i com ja resten regulades en els planejaments. 

- En sòl forestal, solament caldria permetre les edificacions vinculades als usos silvícoles i 
l’habitatge residencial sempre i quan es compleixi la unitat mínima de 25 Ha.; vagi 
vinculada a l’explotació forestal; no es situï en pendents superiors al 20% i no al 30% i 
estigui vinculada a un estudi d’impacte paisatgístic que contempli la descripció ambiental i 
paisatgística de les àrees afectades, l’avaluació dels efectes ecològics i paisatgístics 
previsibles com a resultat de l’execució del projecte, la justificació i les mesures adequades 
per minimitzar l'impacte. 

- No s’hauria de permetre l’obertura de nous camins. En cas que fos necessari, l’obertura 
hauria d’estar condicionada a llicència municipal i a l’autorització del Departament de Medi 
Ambient, a més de contemplar que l’amplada no fos superior als 3 metres i l’ús únicament 
destinat al propi de l’activitat forestal o agrícola.  

- Caldria evitar la implantació de línies elèctriques d'alta i baixa tensió. En cas contrari llur 
Instal�lació hauria de sotmetre’s a un estudi d'impacte ambiental i paisatgístic previ per al 
seu traçat i que els pals i torres metàl�liques, sempre que sigui possible, s’estalviïn les línies 
de força del paisatge o els límits convexes de canvis d'orientació i de canvi de pendent de 
les vessants muntanyoses.  

- Caldria prohibir explícitament la instal�lació antenes de telefonia mòbil. 
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Mesures ambientals 

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal seria necessari la llicència 
municipal, prèvia presentació del corresponent Projecte Tècnic, i/o Pla de Gestió Forestal, 
sense perjudici de les competències dels organismes corresponents. Així mateix, caldrà que 
aquestes àrees compleixin les condicions exigides per a la prevenció d’incendis. 

- Cal integrar aquesta zona dins el PEIN de muntanyes de Rocacorba. 

- L’aplicació del Pla de Recuperació i us sostenible del riu Terri es veu com un fet positiu per 
la conservació del Terri i les àrees associades. El desenvolupament d’aquest Pla porta de 
manera implícita la protecció del mosaic agroforestal i la vegetació de ribera. 

- Caldria admetre en sòl forestal l’ús ramader extensiu, entenent per aquest concepte el 
d’una explotació ramadera basada en animals no estabulats, que disposa de la suficient 
superfície per dedicar-se a la pastura dels animals i que no suposa un risc d’erosió del 
terreny. 

- Cal esmentar la possibilitat que l’espai de les muntanyes de Rocacorba, juntament amb 
l’àrea inclosa al PEIN de Muntanyes de Rocacorba i l’espai volcànic d’aquesta zona del 
Gironès i delimitat en aquest mateix catàleg, podrien conformar un futur parc natural, doncs 
els valors geològics i biòtics són més que justificats. 
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Porqueres: “Muntanyes de Rocacorba”, “Turons de Miànigues” “Pla d’Usall” ‘Pujarnol – 
Sant Patllari’ ‘Vall del riu Rodeja’ i ‘Vall de Sant Miquel de Campmajor’. 

Mesures urbanístiques 

- En sòl agrícola i rural no s’hauria de permetre la implantació de vivers, hivernacles i 
plantacions de planifolis, com tampoc la construcció de noves explotacions agropecuàries i 
de nous habitatges. Únicament, caldria permetre l’ampliació dels habitatges lligats a l’ús 
agropecuari en un 30% de la seva superfície. 

- En sòl forestal, solament caldria permetre edificacions vinculades als usos silvícoles i 
l’habitatge residencial sempre i quan vagi vinculada a l’explotació forestal, no es situï en 
pendents superiors al 20% i estigui vinculada a un estudi d’impacte paisatgístic que 
contempli la descripció ambiental i paisatgística de les àrees afectades, l’avaluació dels 
efectes ecològics i paisatgístics previsibles com a resultat de l’execució del projecte, la 
justificació i les mesures adequades per minimitzar l'impacte.  

- Caldria establir una regulació més específica de les tanques de manera que es garantís la 
permeabilitat per la fauna. En sòl forestal no s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

- Caldria prohibir de manera específica la implantació de noves activitats vinculades a 
l’explotació dels recursos naturals com són les extractives, vivers i les instal�lacions 
d’energies renovables, com també els usos industrials i de magatzem estrictament vinculats 
a la primera transformació de materials; els nuclis zoològics, (com els zoosafaris, els parcs, 
o jardins zoològics, les reserves zoológiques, els centres d’importació d’animals, laboratoris i 
centres d’experimentació amb animals), els circuits motoritzats, els assentaments 
permanents de “roulottes”, “motorhomes”, cases prefabricades o construïdes amb materials 
lleugers o àrees d’acampada permanents i el caravàning. 

- L’emplaçament i el tipus de construcció d’utilitat pública i interès social hauria d’estar 
condicionat a la redacció d’un Pla especial que contempli un estudi d’impacte ambiental i 
paisatgístic i els efectes territorials de la seva implantació. 

- A la zona de l’Usall caldria evitar l’existència de noves construccions de qualsevol tipus 
(incloses les residencials lligades a l’explotació agrícola o forestal, les construccions d’utilitat 
pública i interès social i les lligades a les obres públiques). Només s’haurien de permetre les 
ampliacions de les edificacions residencials actualment existents en un 20% sempre i quan 
vagin en relació a l’activitat agrària. Les activitats industrials caldria que es declaressin fora 
d’ús.  

- Caldria alliberar la zona de Miànigues de qualsevol pressió urbanística. En aquest sentit el 
nou POUM hauria d’eliminar la proposta de creixement urbanístic (SUD2) al nord-oest de 
l’actual zona esportiva apropant la zona urbana fins a menys de 100 metres del nucli de 
Miànigues. 

- La nova proposta de POUM hauria de descatalogar el sòl urbà dels tres nuclis habitats 
situats en el turó de Miànigues, ja que actualment es troben catalogats com a sòl rústic. 

Mesures ambientals 

 

 - Caldria incloure la zona que es troba dins l’espai de la Vall de Sant Miquel de Campmajor 
al futur parc natural de la conca lacustre de Banyoles, tal i com preveu l'estudi de base de 
l’EIN de l'Estany de Banyoles, el qual proposa aquesta àrea com a possible ampliació, o en 
menor mesura dins el PEIN. 

- Es proposa iniciar una campanya d’informació sobre el valor social i natural dels brolladors 
i estanyols d’aquest espai.  

- Caldria incloure les zones humides dins un catàleg d’elements i espais d’interès natural i 
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paisatgístic municipal i elaborar un inventari dels estanyols i brolladors presents a la zona, 
delimitar-ne un marge de protecció de 50 metres de radi i regular els usos i extraccions, tot 
garantint la seva qualitat. 

- Caldria elabora un Pla de gestió de residus ramaders i evitar l’aparició de noves granges, 
així com controlar la contaminació difusa derivada de la manca de xarxa de sanejament. 

- Cal integrar la zona de muntanyes de Rocacorba dins el PEIN de muntanyes de Rocacorba. 

- Cal esmentar la possibilitat que l’espai de les muntanyes de Rocacorba, juntament amb 
l’àrea inclosa al PEIN de Muntanyes de Rocacorba i l’espai volcànic d’aquesta zona del 
Gironès i delimitat en aquest mateix catàleg, podrien conformar un futur parc natural, doncs 
els valors geològics i biòtics són més que justificats. 

- La gestió d’aquest espai hauria de coordinar-se amb la de les Muntanyes de Rocacorba, i 
també amb la Zona Volcànica de la Garrotxa. Aquesta gestió conjunta també pot esdevenir 
una opció per a promocionar econòmicament aquesta àrea i revaloritzar els principals valors 
naturals que presenta mitjançant la declaració de Parc Natural. 

- Caldria incloure dins l’inventari de zones humides l’àrea de l’estany de Dalt. 

- Caldria salvaguardar el Pla d’Usall del creixement urbanístic de Banyoles i de les 
urbanitzacions presents a la seva limítrof. També caldria mantenir els usos tradicionals 
encara presents i en especial garantir la permeabilitat ecològica de la C-66 amb 
l’establiment de passos de fauna. Així mateix a la zones agrícoles caldria mantenir els 
diversos marges arbrats i arbustius i en especial no talar les masses forestals presents. 
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Sant Miquel de Campmajor: ‘‘Vall de Sant Miquel de Campmajor’’, ‘‘Vall del riu 
Ser’’, ‘‘La Miana’’, ‘‘Capçalera del Ritort i pla de Mieres’’, ‘‘Plans al�luvials del curs alt del riu 
Fluvià’’. 

Mesures urbanístiques 

- Es prioritari la redacció d’una normativa urbanística pel municipi que concedeixi protecció 
al medi física i biòtic per tal de preservar l’estructura natural del terme i específicament 
donar protecció al estanyols i brolladors presents al municipi. 

- Només s’haurien d’admetre noves construccions ramaderes en sòl no urbanitzable, per un 
ús ramader extensiu basada en animals no estabulats, i que disposa de la suficient 
superfície per dedicar-se a la pastura dels animals de l’explotació, com a mínim la unitat 
mínima de conreu agrícola. 

- Regular de manera específica les tanques per tal de garantir la permeabilitat de la fauna. 
Una bona opció seria que aquestes siguin de fusta o vegetals i que els filats siguin 
longitudinals. En sòls forestals aquestes no s’haurien de permetre. 

- En sòl forestal la implantació de construccions d’utilitat pública i interès social i aquelles 
relacionades amb l’execució manteniment i el servei de les obres públiques, haurien de 
redactar un Pla Especial que contemplés l’impacte ambiental i paisatgístic i que regulés les 
condicions formals, estètiques i tècniques. 

- Caldria evitar la construcció de nous habitatges i permetre només l’ampliació dels actuals, 
sempre i quant vagin en relació a l’activitat agrícola de la zona. 

- Dins la franja de 5 metres a banda i banda de la llera del riu, no s’hauria de permetre cap 
tipus d’actuació que pogués alterar o malmetre el bosc de ribera, en seria un exemple la 
substitució de la vegetació riberal per plantacions de planifolis, com pollancres o plàtans; a 
50 metres a ambdós costats de riera només hi serien permesos usos agrícoles i forestals. 

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal i l’amplada mai hauria de ser 
superior als 3 metres i el seu ús tan sols destinat al propi de l’activitat forestal. 

Mesures ambientals 

- Caldria incloure la zona que es troba dins l’espai de la Vall de Sant Miquel de Campmajor 
al futur parc natural de la conca lacustre de Banyoles, tal i com preveu l'estudi de base de 
l’EIN de l'Estany de Banyoles, el qual proposa aquesta àrea com a possible ampliació, o en 
menor mesura dins el PEIN. 

- Es proposa iniciar una campanya d’informació sobre el valor social i natural dels brolladors 
i estanyols d’aquest espai.  

- Caldria incloure les zones humides dins un catàleg d’elements i espais d’interès natural i 
paisatgístic municipal i elaborar un inventari dels estanyols i brolladors presents a la zona, 
delimitar-ne un marge de protecció de 50 metres de radi i regular els usos i extraccions, tot 
garantint la seva qualitat. 

- Caldria elabora un Pla de gestió de residus ramaders i evitar l’aparició de noves granges, 
així com controlar la contaminació difusa derivada de la manca de xarxa de sanejament i els 
abocaments al riu Ser. 

- Es considera oportú mantenir aquelles plantacions amb arbres més vellsv que han 
substituït el bosc de ribera primogènit i que es troben a l’àmbit de ribera, ja que aquestes 
comunitats actualment formen poblacions estables i ben consolidades.  

- Es recomana ampliar la figura de reserva de fauna a tot el curs del riu Ser o garantir la 
inclusió d’aquest espai al futur parc natural de la conca lacustre de Banyoles. 
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- Es recomana potenciar i afavorir la ramaderia extensiva, des dels ens locals, com a eina 
de gestió i millora de l’estat dels boscos i com a mesura preventiva contra incendis. 

- Es recomana la redacció d’un Pla de prevenció d’incendis per tal de minimitzar el risc 
potencial, dotant l’espai de diversos punts d’aigua en indrets estratègics i amb una bona 
planificació de la xarxa de pistes i camins d’accés. 

- La tala d’arbrat només hauria de ser admesa quan estigui prevista als plans tècnics de 
gestió i millora forestal (PTGMF), disposi d’autorització expressa de l’Administració forestal, 
sigui conseqüència de la renovació o aprofitament agrari usual dels conreus o de l’aparició 
de la legislació en matèria de sanitat vegetal. 

- En el cas de que fos necessària la creació de noves línies elèctriques d’alta tensió o 
d’antenes de comunicació radioelèctrica o de telefonia caldrà ordenar-les soterrades per tal 
de minimitzar l’impacte visual. 
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Serinyà: “Plans al�luvials del riu Fluvià” i “Pla de Martís”, ‘‘Vall del riu Rodeja’’, ‘‘Vall del 
riu Ser’’. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria seguir el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell 
d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua on es recomanen diferents usos en funció 
dels períodes d’avingudes. 

- Caldria regular de manera específica les tanques per tal de garantir la permeabilitat de la 
fauna. Per tant, es proposa que aquestes siguin de fusta o vegetals, i que els filats siguin 
longitudinals. En sòls forestals aquestes no s’haurien de permetre. 

- Es recomana evitar la construcció de noves explotacions ramaderes intensives de manera 
que, únicament, es permeti la ramaderia extensiva i l’ampliació de les explotacions existents 
sempre i quan estiguin per sota de les 200 Unitats Ramaderes. 

- Per tal de pal�liar l’impacte paisatgístic actual de les construccions agropecuàries es 
recomana establir pantalles arbrades i aplicar condicions estètiques per les edificacions. 

- Degut al seu elevat valor agrícola, ecològic i paisatgístic caldria evitar la implantació de 
construccions d’utilitat públic i interès social. 

- Caldria que la unitat mínima en sòl forestal sigui de 25 Ha. i no inferior. 

- Degut als seus reconeguts valors també caldria evitar la implantació d’activitats 
extractives. 

- Caldria evitar la construcció de nous habitatges i solament permetre l’ampliació dels 
actualment existents, sempre i quan vagin en relació a l’activitat agrícola de la zona. 

- A banda i banda dels marges que delimiten el curs fluvial s’hauria d’establir una distància 
de 5 metres, on no s’hauria de permetre l’alteració de la vegetació de ribera (per tant 
restaria també restringida les plantacions de planifolis) ni la variació dels marges o 
l’alteració del curs i, una protecció de 50 metres on no s’hauria de permetre cap tipus de 
construcció ni tanca. 

- Caldria vetar la presència de noves activitats vinculades a l’explotació dels recursos 
naturals com són les extractives, els vivers i les instal�lacions d’energies renovables, com 
també els usos industrials i de magatzem. 

- En sòl agrícola i rural no s’hauria de permetre la implantació de vivers, hivernacles i 
plantacions de planifolis, com tampoc la construcció de noves explotacions agropecuàries i 
de nous habitatges. Únicament, caldria permetre l’ampliació dels habitatges lligats a l’ús 
agropecuari en un 30% de la seva superfície.  

- En sòl forestal, solament caldria permetre edificacions vinculades als usos silvícoles i 
l’habitatge residencial sempre i quan vagi vinculada a l’explotació forestal, no es situï en 
pendents superiors al 20% i estigui vinculada a un estudi d’impacte paisatgístic que 
contempli la descripció ambiental i paisatgística de les àrees afectades, l’avaluació dels 
efectes ecològics i paisatgístics previsibles com a resultat de l’execució del projecte, la 
justificació i les mesures adequades per minimitzar l'impacte. 

Mesures ambientals  

- Caldria aplicar mesures administratives i fiscals especials per garantir el manteniment dels 
usos agraris del sòl. La signatura de contractes territorials d’explotació previstos a la Llei 
d’orientació agrària, les fórmules de contractes de custòdia del territori, l’obertura de línies 
d’ajut i de suport a la pagesia i l’atorgament de bonificacions de caràcter fiscal pel sòl 
destinat a aquests usos serien eines a tenir en consideració. 



 
 

283 
 

- Pel riu Fluvià caldria desenvolupar a tots els municipis per on circula el riu un Pla Especial 
de protecció del paisatge i del medi natural. Aquest pla hauria de recollir els  principals 
valors paisatgístics de les riberes fluvials, així com els espais associats necessaris per la 
conservació de tot l’indret. En aquest sentit el pla plurimunicipal hauria de definir les 
principals accions de restauració així com els usos i construccions permeses per tal de 
mantenir la integritat de l’espai. 

- Seria oportú, a la zona del riu Fluvià, establir un cens de les activitats extractives, per tal 
d’evitar l’aparició de noves activitats que puguin agreujar encara més la situació del riu, i 
vetllar perquè es facin les restauracions adients. 

- Caldria analitzar la conveniència de crear entre les diferents administracions i agents 
territorials implicats un Consorci per la protecció i conservació del Fluvià, com també la 
promoció dels seus valors naturals a través de centres d’interpretació o de fomentar la 
restauració del trams més degradats. 

- Per el Pla de Martís caldria la redacció d’un Pla Especial urbanístic per establir una 
regulació i ordenació urbanística ben detallada i curosa amb la preservació del paisatge i 
dels seus valors. 

- Per  a la implantació de construccions d’utilitat públic i interès social caldria elaborar un Pla 
especial que tingui en compte l’impacte paisatgístic i ambiental.  

- No s’hauria de permetre l’obertura de nous camins. En cas que fos necessari, l’obertura 
hauria d’estar condicionada a llicència municipal i a l’autorització del Departament de Medi 
Ambient, a més de contemplar que l’amplada no fos superior als 3 metres i l’ús únicament 
destinat al propi de l’activitat forestal o agrícola. A més també, caldria establir un mínim 
moviment de terres i d’alteració del paisatge, seguint criteris paisatgístics i conservant-se, 
quan tècnicament sigui possible, la vegetació existent.  

- Caldria evitar la implantació de línies elèctriques d'alta i baixa tensió. En cas contrari llur 
instal�lació hauria de sotmetre’s a un estudi d'impacte ambiental i paisatgístic previ per al 
seu traçat i que els pals i torres metàl�liques, sempre que sigui possible, s’estalviïn les línies 
de força del paisatge o els límits convexes de canvis d'orientació i de canvi de pendent de 
les vessants muntanyoses. Caldria prohibir explícitament la instal�lació antenes de telefonia 
mòbil. 

- Seria recomanable elaborar un Pla de gestió de residus ramaders, evitar l’aparició de 
noves granges o l’ampliació de les actualment existents, així com controlar els abocaments 
al riu Ser de residus ramaders difusos a la zona. 

- Es considera oportú mantenir aquelles plantacions amb arbres més vells que han substituït 
el bosc de ribera primogènit i que es troben a l’àmbit de ribera, ja que aquestes comunitats 
actualment formen poblacions estables i ben consolidades.   

- Es recomana ampliar la figura de reserva de fauna a tot el curs del riu Ser o garantir la 
inclusió d’aquest espai al futur parc natural de la conca lacustre de Banyoles. 
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Vilademuls: “Terraprim d’Empordà”, “Plans al�luvials del riu Fluvià”, “Plans al�luvials 
de la riera de Cinyana” i “Plans al�luvials de la riera de la Farga”. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria fixar la unitat mínima en sòl agrícola en 4,5 Ha. com ho estableix el Decret 
169/1983 i de 25 Ha. en sòl forestal conforme al que estableix el Decret 35/1990; i establir 
un regulació més acurada per l’assentament d’habitatges en sòl agrícola, de manera que la 
construcció d’aquests vagi indiscutiblement lligada l’activitat agrícola i ramadera, i no 
admetre, tal i com es senyala a Pontós l’habitatge en sòls forestals. 

- Caldria establir una regulació més específica de les tanques de manera que es garantís la 
permeabilitat per a la fauna. En aquest mateix sentit, es recomana que en sòl forestal no 
s’admetin i en sòl agrícola es limitin a filats longitudinals, tanques de fusta o vegetals. 

- No s’hauria de permetre la instal�lació d’edificacions i habitatges no vinculats a l’activitat 
agrícola i forestal, i en especial, caldria evitar la presència d’instal�lacions esportives i 
d’activitats extractives. 

- Caldria determinar la zona de domini públic hidràulic i no permetre-hi les plantacions 
lineals de pollancres i plàtans ni l’ocupació física. 

- La implantació de diferents estructures per a serveis tècnics (article 102 de la normativa), 
hauria d’estar condicionat a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes 
un estudid’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials. En sòl forestal aquestes 
no haurien d’estar permeses. 

- Els terrenys del Terraprim inclosos al municipi amb zona de rústic general (RG) s’hauria de  
substituir per la clau de protecció agrícola, ja que d’aquesta manera es desenvoluparia una 
normativa més adequada als valors d’aquest espai i es restringiria l’ús de càmping i 
d’activitats extractives. 

- Es recomana evitar la construcció de noves explotacions ramaderes intensives majors de 
50 Unitats Ramaderes segons la Llei 3/98 Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. 
En aquest sentit es recomana que únicament es permeti l’ampliació de les explotacions 
existents en un 20% sempre i quan estiguin per sota de les 200 Unitats Ramaderes. 

- La col�locació de cartells o altres elements publicitaris que distorsionin la visió del paisatge 
natural i els perfils del municipi no hauria de ser admesa, llevat de la normalitzada en la 
senyalització viària. 

- A la riera de la Farga i de Cinyana no s’hauria de permetre l’alteració del bosc de ribera en 
la zona inundable amb un període de retorn de 10 anys i en especial caldria evitar la 
possibilitat de replantar la vegetació de ribera amb l’acàcia, el plàtan i altres espècies no 
autòctones. Alhora s’hauria d’ampliar la zona de protecció de l’edificació a tal cota que no es 
produeixi la condició d’inundació moderada per un període de retorn de 500 anys. 

- S’haurien de millorar la protecció dels sòls limítrofs a la Riera de Cinyana actualment 
classificats com a rústics i agrícoles respectivament. 

Mesures ambientals 

- La redacció d’un Pla Especial urbanístic per tot l’espai implicaria establir una regulació i 
ordenació urbanística ben detallada i curosa amb el medi natural, i en especial sobre les 
edificacions d’utilitat pública i d’interès social i les construccions i instal—lacions d’obres 
públiques que s’haguessin d’implantar. 

- Seria d’interès incloure al Catàleg de Patrimoni dels diferents municipis, bona part dels 
trams dels rius, torrents i rieres presents a la zona, d’especial valor faunístic (com per 
exemple la riera de Vilademuls), així com els boscos de ribera associats. Caldria també 
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desenvolupar una regulació i una delimitació de les zones on les arbredes fluvials són 
protegides i restringir-hi les tales. 

- Caldria desllindar les zones de domini públic de les rieres, netejar marges i garantir un 
règim d’accés o de pas públic proper a les lleres, mitjançant la promoció d’un programa 
ambiental de recuperació d’aquests espais, per part de l’Agència Catalana de l’Aigua i de les 
administracions locals afectades. 

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal seria necessari la llicència 
municipal, prèvia presentació del corresponent Projecte Tècnic, i/o Pla de Gestió Forestal, 
sense perjudici de les competències dels organismes corresponents. Així mateix, caldrà que 
aquestes àrees compleixin les condicions exigides per a la prevenció d’incendis. 

- Cal impulsar un projecte agroambiental per tal de fomentar la recuperació dels conreus 
tradicionals i en especial de l’olivera per evitar la pèrdua del paisatge en mosaic. L’aplicació 
de mesures administratives i fiscals especials per garantir el manteniment dels usos  agraris 
del sòl; la signatura de contractes territorials d’explotació previstos a la Llei d’orientació 
agrària; les fórmules de contractes de custòdia del territori; l’obertura de línies d’ajut i de 
suport a la pagesia; i l’atorgament de bonificacions de caràcter fiscal pel sòl destinat a 
aquests usos, haurien de ser eines a tenir en consideració. 

- Caldria garantir la conservació de les basses d’aigua associades a masos i cases de pagès. 
Per tant la realització d’un inventari d’aquests punts i mantenir i/o restaurar els més grans i 
interessants podria esdevenir una acció per preservar la biodiversitat de l’espai. 

- Finalment, cal establir mesures per reduir la contaminació dels aqüífers per part de les 
activitats ramaderes i assegurar la qualitat de l’aigua de les rieres. Per tant caldria limitar la 
instal�lació d’una major cabana porcina i revisar els Plans de dejeccions ramaderes de les 
explotacions porcines presents a la zona i adoptar mesures per recuperar les àrees més 
afectades per nitrats i l’estat dels aqüífers. 

- Caldria millorar l’amplada del pas de la riera de la Farga i la de Cinyana per sota l’A-2 i 
millorar la connectivitat ecològica de la riera. 
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LA SELVA 
 

Amer: ‘‘Cingles de Sant Roc i de santa Brígida – la Barroca’’, ‘‘Serres de Cogolls, les 
Encies i Siubès’’ i ‘‘Boscos de Sant Martí Sacalm’’. 

Mesures urbanístiques 

- Es recomana no permetre cap tipus de construcció dins la zona, reconeixent l’espai pel seu 
alt valor ecològic i paisatgístic i conseqüentment protegint-lo de qualsevol nova edificació 
lligada o no a l’activitat agrícola o ramadera.  

- La tala d’arbrat només hauria de ser admesa quan estigui prevista als plans tècnics de 
gestió i millora forestal (PTGMF) i disposi d’autorització expressa de l’Administració forestal. 

- La protecció de les lleres dels rius i rieres afectarà dos rangs de distàncies, els 5 primers 
metres d’amplada a partir del marge que delimita el llit del riu, on no es permetran cap 
tipus d’actuació sobre la vegetació i a 50 metres d’amplada, on s’evitarà edificar dins el rang 
establert.  

- Es recomana no permetre la plantació intensiva d’espècies que puguin alterar l’equilibri 
ecològic i l’entitat de les vegetacions autòctones dels boscos de ribera o les masses 
forestals. 

- Caldria establir un major control sobre la circulació motoritzada per les pistes forestal, ja 
que dita activitat provoca danys sobre el medi físic i biòtic de l’espai. 

- S’hauria de prohibir la col�locació de tanques dins aquest espai per tal de garantir la 
permeabilitat i tenint en compte que es tracta d’una zona d’alt valor forestal.   

- No s’hauria de permetre la creació de noves pistes forestals dins l’espai de Boscos de Sant 
Martí Sacalm. 

- Es recomana la redacció d’un Pla Especial que definís actuacions concretes aplicades 
directament sobre els punts ecològicament negres del territori. 

Mesures ambientals 

- En l’espai forestal i en concret els alzinars, suredes i rouredes, caldria incentivar i aplicar 
PTGMF i PSGF, per tal de millorar l’estructura de les masses boscoses i compatibilitzar 
l’explotació amb la conservació de l’ecosistema. 

- Caldria regular la pràctica d’activitats lúdiques i esportives, com el parapent i l’escalda, 
entenent que la sobrefreqüentació desordenada causa impactes sobre el medi biòtic i físic.  

- Es recomana restaurar l’antiga explotació de calcària nummulítiques de Santa Brígida, on 
actualment només s’hi poden desenvolupen comunitats ruderals.  

- Caldria realitzar un Pla de prevenció d’incendis per tal de minimitzar el risc a la zona. 
Aquest podria comptar amb un pla de recuperació de pastures, potenciant les clarianes i les 
espaioses deveses.  

- S’hauria d’establir mesures d’integració paisatgística per les construccions dedicades a la 
ramaderia intensiva i que es troben en dissonància amb l’entorn. 

- S’hauria de contemplar la possibilitat d’incloure la zona de Sant Martí Sacalm dins un 
PEIN, per la bona qualitat dels seus hàbitats i per la situació geogràfica en que es troba, EIN 
de Collsacabra a l’oest i les Guilleries al sud. 
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Arbúcies: ‘‘Boscos de Sant Feliu de Buixalleu, Massanes i de les serres d’en Pere’’,  
‘‘Roca d’en Pla, Sant Miquel de Cladells i Begissot’’, ‘‘Boscos de Matamala i Pocafarina’’. 

Mesures urbanístiques 

- La circulació motoritzada per pistes forestals hauria de estar controlada, quedant restringit 
el trànsit a circuits concrets. 

- Tenint en compte la importància de l’espai com a connector ecològic entre espais de 
caràcter forestal i d’especial interès, seria convenient no permetre la instal�lació de tanques 
que puguin dificultar el pas de la fauna, en la totalitat de la zona. 

- Es convenient respectar integrament una distància de 5 metres al costat de la llera del riu, 
on no hi serà compatible cap tipus d’actuació i fins a 50 metres només es permetran usos 
agrícoles o forestals. 

- S’hauria de respectar una distància de 50 metres de radi al voltant qualsevol font o 
brollador, on no s’hi permetria cap actuació. 

- En tot l’espai no hauria de ser permès el tancament de les finques amb elements 
constructius de cap mena, excepte aquelles que són estrictament necessàries per l’activitat 
ramadera, les quals haurien de ser de pastor elèctric i no entorpir el pas de la fauna 
salvatge ni el pas públic. Els habitatges que la requereixin per motius de seguretat en cap 
cas aquesta hauria de ser de filat espinós ni d’obra massissa, ni superar 1,5 mts d’alçada 

- En sòl forestal solament únicament s’hauria de permetre la construcció d’edificacions 
vinculades a l’explotació forestal, amb una unitat mímina de terreny de 25 Ha. i situades en 
pendents inferiors al 20%. 

- La instal�lació d’explotacions agrícoles i ramaderes només s’haurien de poder instal�lar en 
sòls d’ús agrícola i sempre i quan no puguin sobrepassin les 200 Unitats Ramaderes. A més, 
les noves construccions relacionades amb l’activitat agrícola o ramadera haurien d’incloure 
mesures per tal de minimitzar el seu impacte paisatgístic 

- Referent als elements que conformen el patrimoni històrico-artístic i arqueològic caldria 
especificar un radi de protecció de 50 m. on no s’hi admeti cap tipus de construcció per tots 
els elements que el composin.  

- No s’haurien de permetre instal�lacions d’utilitat pública i interès social sense la redacció 
d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un estudi d’impacte ambiental i 
paisatgístic i els efectes territorials de la seva implantació 

- L’autorització per a la construcció d’habitatges unifamiliars s’hauria de permetre si estan 
vinculats a habitatges ja existents per ampliació del programa familiar, vagin relacionats a 
una explotació agrícola i compleixin les unitats mínimes de 4,5 Ha. en conreus de secà i 1,5 
Ha en regadiu.  

- Caldria prohibir els següents usos: centre d’acollida i recollida d’animals; tota mena de 
construccions prefabricades desmuntables, mòbils o portàtils i també caravanes o similars, 
siguin o no utilitzades com a residencia, magatzems i dipòsits no relacionats amb l’ús 
agrícola, ramader o forestal, i l’acampada lliure. 

- Caldria evitar l’obertura de noves pistes i en cas necessari, al marge de les prescripcions 
de l’òrgan ambiental competent i la llicència municipal, l’amplada mai hauria de ser superior 
als 3 m., el seu ús exclusivament el propi de l’activitat forestal i agrícola i no suposar una 
alteració de l’entorn natural 

Mesures ambientals 

- Per tal de fer compatible l’explotació silvícola amb la conservació dels rodals més madurs 
de bosc seria convenient aplicar un PTGMF, que gestionés l’estructura d’aquesta massa 
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arbrada. 

- Seria convenient restaurar aquells talussos de la carretera C-25 que presenten estats poc 
naturalitzats i erosionats, per tal de minimitzar l’impacte visual que generen. 

- Caldria aplicar mesures correctores i de correcció a aquelles pistes forestals que estan 
fortament afectades per processos erosius i en cap cas permetre l’obertura de nous camins. 

- Es recomana redactar un Pla de prevenció d’incendis per tal de reduir el risc d’incendi de la 
zona.  

- Caldria portar un control acurat dels nivells dels aqüífers de la zona i no permetre en cap 
cas la sobreexplotació o privatització d’aquests.  
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Blanes: “Torrent del Sot del Gel-Torrent del Mal Camp’’, “Connector Canyelles-Massís de 
Cadiretes’’, “Turó de Montell’’, ‘‘Turó de Sant Joan’’, ‘‘Riera de Blanes i torrent de Valldolig’’, 
‘‘Desembocadura de la Tordera’’, ‘‘Connector conca de Valldolig’’, ‘‘Boscos de la Serra Llarga-
Cala Sant Francesc-Santa Cristina’’, ‘‘Connector Turó de Montell-Tordera’’ i ‘‘Santa Cristina i 
Fenals’’. 

Mesures urbanístiques 

- Garantir la qualificació de SNU d’especial protecció als espais catalogats. 

- Modificació puntual del planejament general de Blanes desqualificació del sòl urbanitzable 
programat de desenvolupament residencial plurifamiliar, Clau 11 i del sòl urbanitzable 
programat d’usos terciaris, Clau 14 en les àrees del catàleg i la classificació de les àrees com 
a sòl no urbanitzable. 

- La importància dels cursos fluvials com a connectors naturals biològics i paisatgístics fa 
aconsellable la classificació de tota l’àrea del tram de la riera de Blanes i el Torrent de 
Valldolig com a sòl no urbanitzable, o com a sistema general curs hídric, per tal de garantir 
la seva protecció.. A tal efecte, caldria revisar l’actual planejament general del municipi, que 
classifica bona part de l’àrea com a sòl urbanitzable, i procedir a adequar-lo als criteris 
tècnics fixats per l’Agència Catalana de l’Aigua pel que fa a la protecció dels cursos d’aigua. 

- Sota el supòsit de manca de desenvolupament dels sòls urbanitzables programats, amb 
usos residencials plurifamiliars i terciaris, hauria de procedir-se a adoptar les corresponents 
mesures de modificació puntual del planejament, desclassificant els sòls o bé fixant els 
mateixos com a espais lliures de tota edificació i zones verdes, procurant que les cessions de 
sòl es concentrin a la zona propera a la riera. 

- Cal introduir al planejament la prohibició de les obres de soterrament, canalització i 
artificialització de la llera, així com ampliar les línies de prohibició d’edificació, actualment 
fixades a 20 metres. 

- Tots els espais boscosos de la Costa Brava situats a primera línia de mar, que encara no 
han estat objecte de transformació urbanística, exigeixen la seva preservació i la classificació 
com a sòl no urbanitzable d’especial protecció, amb clau forestal, o bé dotar-los d’una 
qualificació com a espais lliures, parcs públics i zones verdes, que exclogui la seva edificació. 

- Adaptació de les Normes Urbanístiques a la Llei Forestal de Catalunya de l’any 88 i a la 
necessitat d’establir en 25 ha la Unitat Mínima pel fraccionament de terrenys. 

- Entre Fenals i Santa Cristina el foment de l’ús públic, degudament ordenat (amb itineraris 
per passeig a peu, camí de ronda, etc), justificarien l’afectació de part dels terrenys 
mitjançant l’impuls d’un Projecte de creació d’un gran Parc Forestal, amb participació dels 
dos municipis afectats (Lloret de Mar i Blanes). 

- El desenvolupament de Plans Especials de protecció com a l’instruments urbanístics idonis 
per preservar i impulsar la recuperació d’algunes àrees (Turó de Montell. Torrent del Sot del 
Gel). 

- Evitar la instal�lació d’usos excepcionals al sòl no urbanitzable per la via de les declaracions 
d’utilitat pública (abocadors, antenes de telecomunicacions, xarxes aèries de 
subministrament elèctric i en especial la implantació de noves infraestructures viàries), a 
través d’un Pla de Protecció Especial de les àrees catalogades, dotat de mitjans econòmics 
per al manteniment i recuperació dels usos agraris i forestals.  

- Cal dotar la desembocadura de la Tordera d’un pla especial de protecció del paisatge i del 
medi natural, on es garanteixi el manteniment dels usos agraris i dels estrictament vinculats 
al medi natural i fluvial (plantació de cultius forestals temporals, recuperació de boscos de 
ribera, etc.) i mitjançant el qual s’impedeixi la transformació urbanística de tot l’espai. 
Resulta imprescindible reduir al mínim les construccions admissibles al sector, així com 
regular de manera adequada la instal�lació d’hivernacles, tot limitant el percentatge 
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d’ocupació, materials a utilitzar, etc. 

- Pel que fa al sector classificat com a sòl urbà amb la clau de càmpings o d’edificació aïllada 
a la desembocadura de la Tordera, seria convenient incoar un expedient de modificació 
puntual del planejament, a fi i efecte de garantir la no edificació d’aquest àmbit, la seva 
qualificació com a espais lliures, parc urbà o zona verda, i la seva final incorporació al 
patrimoni públic de sòl.  El caràcter de zona inundable dels marges del riu Tordera i la 
prohibició d’urbanització i edificació de les zones inundables de l’article 9.2 derivada de 
l’article 9.2 de la Llei d’Urbanisme (Llei 2/2002 de 14 de Març) podria justificar la tramitació 
d’aquest expedient urbanístic. També ho justificaria l’especial valor paisatgístic i natural 
d’aquesta primera línia costanera del municipi de Blanes. 

- Resulta d’especial interès l’adquisició per part del municipi del sòl amb major valor 
ambiental, a fi i efecte d’incorporar-lo al patrimoni públic de sòl formant una reserva de sòl 
no urbanitzable als efectes d’allò establert a l’article 153.4.d) de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya. 

- La zona 24b corresponent a cursos fluvials, que comprèn els terrenys contigus a rius, rieres 
o torrents inclosos en una franja de 20 metres d’amplada a partir del llit en el seu punt 
central i que la normativa urbanística exclou de tota mena d’edificació, hauria d’extendre’s 
notablement pel que fa a la seva amplada i incloure una franja no inferior a 30m a comptar 
des del marge del riu Tordera.  Caldria, per tant rectificar la zonificació del planejament de 
Blanes pel que fa al riu Tordera i adequar les previsions del mateix en el sentit aquí indicat. 

- Pel que fa a la porció de terreny inclòs en l’àrea de la desembocadura de la Tordera i 
classificada com a sòl urbanitzable programat amb la Clau 13 corresponent a 
“desenvolupament industrial”, convindria que s’analitzés si aquest sòl ha estat objecte ja de 
transformació urbanística, o bé si pel contrari no s’ha executat ni desenvolupat encara les 
previsions del planejament general del municipi. En aquest darrer supòsit, seria convenient 
procedir a la desclassificació d’aquest sòl, o bé, situar en el mateix les zones verdes i altres 
espais lliures del Polígon industrial. 

- Inclusió de les zones catalogades en un Catàleg de Patrimoni Natural municipal.  

- Adopció de mesures adients per retirar l’antena instal�lada al cim del Turó de Sant Joan. 
Aquesta actuació cal endegar-la en execució directa d’allò que es disposa en l’article 107 dek 
Decret Legislatiu 1/90 de 12 de juliol i dels porpis objectius del Pla Especial. 

- El Pla Especial de protecció de la muntanya de Sant Joan, aprovat el 31 de gener de 1990, 
no ha estat executat en algun indret fet pel qual encara permet plantejar la conveniència 
d’impedir la transformació i edificació de part dels terrenys ubicats prop del penúltim revolt 
d’acces al Castell. Per aquest motiu caldria promoure la modificació puntual del planejament 
urbanístic per assolir aquests objectius. 

- Adopció de mesures de disciplina urbanística per impedir les noves construccions que 
s’executen sovint a les urbanitzacions, sense comptar amb llicència d’obres i sense garantir-
se la implantació dels serveis urbanístics. 

- Pla especial de protecció del paisatge i del medi natural a fi i efecte de fixar els usos 
compatibles i els usos prohibits a les àrees catalogades. 

Mesures ambientals 

- Implantar mesures per possibilitar la permeabilitat de la carretera de Blanes a Lloret de 
Mar i reubicar una àrea d’equipaments que afecta la connexió entre l’Ardenya i els espais 
lliures de primera línia de la costa. 

- Fer ús les Normes de protecció de trams de litoral previstes a l’article 22 de la Llei de 
Costes. 

- Impulsar la redacció i aplicació de Plans tècnics per de gestió i millora forestal, així com el 
foment de la gestió forestal sostenible. 
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- Dotar-se d’un eficaç Pla de Prevenció d’Incendis. 

- Exigir el compliment de les mesures previstes a la Llei 5/2003 de 23 d’Abril sobre mesures 
de prevenció d’incendis. 

- Programa ambiental de recuperació dels cursos d’aigua, de neteja i condicionament dels 
torrents i rieres. 

- Instar l’Agència Catalana de l’Aigua a delimitar les zones de domini públic dels cursos 
hídrics i revisar les ocupacions de la zona de policia d’aigües i d’influència de la mateixa, per 
part dels càmpings o d’altres usos implantats al sector. 

- Adquisició,arrendaments o acords de custòdia per part de l’administració o fundacions. 

- Impulsar un Programa per adquirir terrenys i formar una reserva de sòl no urbanitzable per 
constituir un Patrimoni natural de sòl per part dels Ajuntaments del litoral de la Costa Brava 
tendent a crear zones de Parc forestal, habilitant-los com a espais de lleure, excursions i 
gaudi per a la població en general. 

- Projecte per la creació d’itineraris tous i per la recuperació dels camins de ronda, amb la 
finalitat de revaloritzar la bellesa paisatgística de la costa. 

- El riu Tordera i la seva plana al�luvial hauria d’incorporar-se al PEIN mitjançant la 
delimitació d’un nou espai d’interès natural, de naturalesa mixta: fluvial i agrària, que caldria 
dotar d’un instrument d’ordenació i gestió (Pla especial de protecció del medi natural o Pla 
Rector d’ús i gestió). 

- La realització d’un estudi acurat d’inundabilitat de tota l’àrea, hauria de comportar la 
prohibició d’aparició de noves edificacions en la mateixa, així com la retirada de les àrees 
d’acampada que ocupen aquestes zones a banda i banda del riu en la seva desembocadura. 

- La presència en l’àmbit del Tordera de les instal�lacions de l’Estació Depuradora de Palafolls 
o d’una pista de cars exigiria la implantació de mesures ambientals tals com pantalles 
vegetals per minimitzar els seus respectius impactes visuals i acústics. 

- Creació d’un parc fluvial i a la recuperació dels boscos de ribera i de zones d’aiguamolls o la 
plantació de cultius forestals a ambdós marges del riu Tordera.  La fórmula dels contractes-
riu o la intervenció de fundacions ambientals podrien ser utilitzades amb aquestes finalitats. 

- Resulta imprescindible el manteniment de l’activitat agrícola a tota l’àrea, essent important 
la inclusió de la mateixa al Pla sectorial agrari de Catalunya així com l’adopció de mesures de 
foment de l’agricultura i la signatura de contractes territorials d’explotació que incentivin i 
ajudin al seu manteniment i millora. 
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Breda: “Riera de Breda” i “Boscos de Domènec i Pla de Gaserans”. 

Mesures urbanístiques 

- La implantació de construccions d’utilitat pública i interès social no s’haurien de permetre a 
la zona de la riera de Breda i a la zona dels boscos de Domènec sense la redacció d’un Pla 
especial que contempli un estudi d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials 
de la seva implantació. 

- Classificar la zona de la Riera de Breda com a sòl no urbanitzable especialment protegit, 
limitant usos admissibles incompatibles amb la preservació de l’espai i evitar la construcció 
de noves explotacions ramaderes o industrials. 

- Caldria ampliar el radi de protecció de les surgències hídriques dels 30 als 50 m. 

- Caldria substituir els 15 m. d’amplada a partir de l’eix central de la riera de Breda com a 
zona de protecció per una franja de 5 metres situats a banda i banda dels marges que 
delimiten el curs d’aigua. La franja de policia i protecció hauria de ser de 100 m d’ample i la 
zona inclosa al sistema hidrogràfic de 25 metres a banda i banda del marge que delimita el 
curs d’aigua. 

- No s’hauria de permetre el tancament de finques excepte en aquells casos que la tanca 
sigui estrictament necessària per a l’activitat ramadera, les quals haurien de ser de pastor 
elèctric i no entorpir el pas de la fauna salvatge ni el pas públic. 

- Caldria també limitar la implantació d’usos industrials en sòl forestal. 

- Les activitats ramaderes únicament s’haurien de permetre en sòl agrícola i no haurien de 
sobrepassar les 200 Unitats Ramaderes. A més, les noves construccions i/o ampliacions 
haurien d’incloure mesures per minimitzar l’impacte paisatgístic. 

- A la zona de Domènec caldria prohibir el següents usos: centre d’acollida i recollida 
d’animals; tota mena de construccions prefabricades desmuntables, mòbils o portàtils i 
també caravanes o similars, siguin o no utilitzades com a residencia, magatzems i dipòsits 
no relacionats amb l’ús agrícola, ramader o forestal, i l’acampada lliure. 

- El creixement urbanístic de Breda hauria de tenir en compte els valors i al funcionalitat 
d’aquest espai evitant així la seva conversió en espai urbà o en zona verda.  
 

Mesures ambientals 

- A la riera de Breda caldria delimitar l’espai que forma part del domini públic hidràulic, 
engegar un pla de restauració de la vegetació de ribera, garantir un cabal ecològic mínim, 
impedir el seu drenatge i la construcció d’esculleres que n’alterin la llera i evitar la 
sobreexplotació del cabdal i la contaminació de les aigües per vessaments d’aigües residuals 
urbanes i industrials. 

- Establir mecanismes per millorar i conservar l’estructura de les masses forestals com 
l’incentivació de redactar i aplicar plans tècnics de gestió i millora forestal i una regulació 
dels usos - en especial de la construcció de noves pistes forestals - i gestió dels accessos a 
determinades zones. 

- A la plana caldria mantenir l’actual zona agrícola i en especial el paisatge en mosaic. Cal 
incentivar l’activitat agrícola i de protecció dels bosquets i les taques forestals, sobretot les 
rouredes de roure africà i d’alzinar. 

- No s’hauria de permetre l’obertura de noves activitats extractives i vetllar perquè l’activitat 
existent realitzi les obres de restauració pertinents un cop l’explotació finalitzi. 
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Brunyola: “Capçalera de l’Onyar”, “Plans al�luvial del torrent de Bagastrà”, ‘‘Serra del 
Corb’’ i “Serres de Vilanna i Masrocs”. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria restringir les extraccions d’àrids, quedant prohibida aquesta activitat dins l’espai, 
per tal de protegir el sòl de qualsevol tipus d’explotació. 

- Seria convenient regular la circulació motoritzada per determinades pistes forestals que 
actualment pateixen problemes d’erosió i alteració dels hàbitats circumdants.  

- S’hauria de garantir un espai de 50 metres al voltant d’ermites i fonts, on no fos permès 
cap tipus d’actuació. Al mateix temps, seria convenient adequar les zones d’esbarjo al 
voltant de les ermites, per tal de fer l’espai més agradable. 

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal, serà necessària llicència municipal, 
prèvia presentació del corresponent Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal. Així mateix, 
caldrà que aquestes àrees compleixin les condicions exigides per a la prevenció d’incendis. 

- L’obertura de pistes estarà condicionada a l’obtenció de llicència municipal i al marge de 
les prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai no podrà ser superior als 3 
metres i el seu ús ha de ser el propi de l’activitat forestal. 

- A la capçalera de l’Onyar es recomana evitar la construcció de noves explotacions 
ramaderes intensives majors de 50 Unitats Ramaderes segons la Llei 3/98 II.AA. Es 
recomana que únicament es permeti l’ampliació de les explotacions existents sempre i quan 
estiguin per sota de les 100 Unitats Ramaderes. 

- Al paratge dels Plans al�luvials del torrent de Bagastrà caldria restringir la construcció de 
noves edificacions destinades a habitatge, permetent-se únicament l’ampliació en un 50% 
de l’edificació residencial. 

- Els càmpings, zones d’acampada i les instal�lacions annexes no s’haurien d’establir en 
zones arbrades i de bosc de ribera i haurien de restar fora de la zona inundable per un 
període de 500 anys. 

- En sòl agrícola no s’haurien d’admetre tanques cinegètiques i s’haurien de limitar a filats 
longitudinals, tanques de fusta o vegetals. Es poden admetre tancats amb paret de pedra si 
la zona que envolten és el pati d’una edificació existent. En sòl forestal no s’hauria 
d’admetre cap tipus de tanca. 

- Els usos industrials i les activitats extractives cal especificar-los com a incompatibles dins 
les zones forestals de l’espai. 

- No s’haurien de permetre construccions d’utilitat pública i interès social en zones 
vinculades a la protecció i conservació del ecosistema fluvial, i a la resta d’espais haurien 
d’estar condicionades a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un 
estudi d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials de la seva implantació. 

- En els cursos fluvials no s’hauria de permetre l’alteració del bosc de ribera en la zona 
inundable amb un període de retorn de 10 anys. 

Mesures ambientals 

- Es recomana la inclusió de l’espai de la Serra del Corb, dins la Xarxa Natura 2000 o del 
PEIN com a part indivisible de l’EIN de les Guilleries, pel seu alt valor ecològic. 

- Es considera actuació clau la redacció i aplicació de PTGMF per tal de fer compatible 
l’explotació silvícola amb la conservació de l’ecosistema, millorar l’estat d’algunes suredes i 
regular les plantacions de planifolis que afecten el bosc de ribera. 

- Caldria adoptar mesures correctores en les pistes forestals que hagin quedat afectades de 
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manera important per processos erosius i que dificulten la seva funcionalitat. 

- Caldria redactar i executar un Pla de prevenció d’incendis, tenint en compte el risc 
potencial que presenta la zona. 

- Es recomana la recuperació de les àrees inundables com a zones amb presència del bosc 
de  ribera i el manteniment del paisatge agroforestal i evitar l’abocament de purins a les 
zones fluvials i mantenir la capacitat de càrrega adient en els conreus. 

- Implantar i incentivar el codi de bones pràctiques agrícoles i ramaderes. 

- Impulsar un programa ambiental de restauració fluvial per a la recuperació dels boscos de 
ribera i de les zones fluvials més degradades, no permetre el seu drenatge, establir mesures 
per evitar la contaminació de les aigües per abocaments de pesticides, adobs químics, 
aigües residuals industrials i urbanes, evitar el creixement de zones urbanes a la zona 
inundable. 
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Caldes de Malavella: “Muntanya de Can Cabanyes’’,  “Prat de Sant Sebastià – 
turons del veïnat de Baix”, “Basses de les Mateues i riera de Malavella”, “Pla de Sant Andreu 
Salou, Esclet i la Benaula” i “Plans al�luvials del riu Onyar”.  

Mesures urbanístiques 

- El paratge dels prats de Sant Sebastià caldria establir-lo com a sòl no urbanitzable de 
protecció mesològica que és el grau màxim de protecció establert en aquest municipi. 

- Al paratge de l’Onyar, a la zona d’inundació amb període de retorn de 10 anys no s’hauria 
d’admetre cap ús, llevat d’aquells previstos a la legislació aplicable en matèria de domini 
públic hidràulic. Alhora caldria evitar la replantació de la vegetació de ribera amb espècies 
no autòctones. En la zona d’inundació amb període de retorn de 100 anys no s’hauria 
d’admetre cap construcció ni cap ús o activitat que suposi una modificació sensible del perfil 
natural del terreny. 

- L’ús residencial en els sòls de protecció mesològica ha d’estar restringit únicament quan 
existeixi vinculació amb les activitats agropecuàries que es desenvolupen a la finca i aquest 
extrem caldrà acreditar-lo tal i com preveu el Decret Legislatiu 305/2006 d’Urbanisme de 
Catalunya. 

- Els usos industrials i les activitats extractives cal especificar-les com a incompatibles dins 
les zones forestals i/o classificades d’interès mesològic existents dins de l’espai. 

- L’obertura de pistes estarà condicionada a llicència municipal i, al marge de les 
prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai no podrà ser superior als 3 
metres i el seu ús el propi de l’activitat forestal i/o agrícola. 

- No s’hauria de permetre la construcció d’instal�lacions d’utilitat pública i interès social ni 
les instal�lacions d’obres públiques vinculades a l’execució, conservació i servei d’obres 
públiques i a la resta d’espais sense la redacció d’un Pla especial que contempli, entre altres 
aspectes, un estudi d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials de la seva 
implantació. 

- Caldria que la unitat mínima en sòls de secà fos de 4,5 Ha. i de 1,25 en sols de regadiu tal 
com es regula en el Decret 169/83 d’Unitats Mínimes de Conreu.  

- En sols agrícoles no s’han d’admetre tanques cinegètiques de mallat. En sòl forestal no 
s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

- No s’hauria de permetre l’obertura de nous camins, excepte aquells necessaris per el 
manteniment de l’explotació agrícola i ramadera. 

- En sòl forestal caldria restringir l’explotació forestal dins la figura d’un Pla Tècnic de Gestió 
i Millora Forestal que tingui per objectiu la conservació i protecció de les masses forestals i 
en especial del bruc vermell, evitant-se les tal�les abusives, els aterrassaments i plantacions 
d’espècies al�lòctones  i l’obertura de nous camins. 

Mesures ambientals 

- Al riu Onyar, caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per afavorir la 
restauració de la vegetació de ribera pròpia de la zona, i eliminar les espècies d’arbres de 
plantació que no apareixen de manera natural. En aquest mateix sentit i dins d’un pla de 
recuperació de les lleres i de l’ambient forestal, caldria establir un pla de restauració de les 
activitats extractives presents. 

- Cal el desenvolupament d’un Pla Especial, per a regulació dels usos i evitar la seva 
degradació del paratge de les Basses de les Mateues i riera de Malavella. 

- Cal assegurar el no creixement dels sectors urbanitzables que envolten l’àrea, essent 
convenient també reduir tots aquells àmbits urbanístics que malgrat haver estat ja 
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aprovats, no s’han desenvolupat encara plenament en no haver-se executat ni implantat els 
serveis urbanístics en bona part dels mateixos. 

- Implantar les bones pràctiques en les explotacions ramaderes existents, tot evitant la 
instal�lació de noves. 

- Reduir l’impacte de les urbanitzacions aplicant la Llei 6/2001, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn i dotant-les de sanejament. 

- Impulsar un projecte de permeabilització de les carreteres que delimiten l’espai, tot 
impulsant passos de fauna. 

- Caldria impedir el drenatge de la riera de Santa Maria i garantir-ne un cabal mínim 
ecològic; recuperar el bosc de ribera; i desenvolupar un pla específic per recuperar i 
preservar determinades espècies animals, com les tortugues d’aigua.  

- Cal elaborar un pla específic de recuperació i conservació dels prats de Sant Sebastià i 
establir mesures per mantenir la dinàmica dels prats de dall, és a dir, l’aprofitament com a 
farratges, i conservar-ne la seva biodiversitat. 

- Caldria aplicar mesures per evitar la substitució dels boscos i la landa de bruc vermell per 
plantacions monoespecífiques de coníferes, pollancres o eucaliptus. 
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Hostalric: “Boscos de Domènec i Pla de Gaserans”, Barranc de Noalard i torrent de Sant 
Jacint” i “Plans al�luvials de la Tordera”. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria elaborar un Pla Especial Fluvial per a la Tordera que tingui per objectiu,la 
zonificació dels usos en funció dels períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys. No s’hauria de 
permetre la construcció de noves edificacions (especialment construccions agropecuàries) i 
únicament permetre la implantació de magatzems i edificacions auxiliars vinculades amb 
l’activitat agrícola i/o forestal, com també les ampliacions fins a un 20% del volum total de 
cada edificació residencial sempre i quan, es justifiqui per necessitat de l’activitat agrícola. 

- La implantació de construccions d’utilitat pública i interès social no s’haurien de permetre 
sense la redacció d’un Pla especial que contempli un estudi d’impacte ambiental i 
paisatgístic i els efectes territorials de la seva implantació.  

- Caldria eliminar la possibilitat d’implantar activitats extractives sota la declaració d’utilitat 
pública i interès social. En aquest mateix sentit, també caldria eliminar aquesta possibilitat 
per usos com residencia mòbil, docents, recreatives i esportives. 

- La construcció d’habitatges unifamiliars de nova construcció hauria d’anar vinculat a 
habitatges ja existents per ampliació del programa familiar, oferir vincles amb l’activitat 
agrícola, ramadera i forestal, acreditar la unitat mínima de conreu de 4,5 Ha. en secà i 1,5 
Ha en regadiu i 25 Ha. en sòl forestal i assegurar el respecte a les condicions naturals i 
paisatgístiques de l’entorn on s’emplacen. 

- En el torrent de Noalard no s’hauria de permetre l’alteració del bosc de ribera en la zona 
inundable amb un període de retorn de 10 anys o establir una protecció de 25 m. a banda i 
banda de la riba on l’ús permès sigui únicament l’ús propi del ecosistema fluvial, evitant-se 
les plantacions i qualsevol modificació de la morfologia fluvial. No s’hi hauria de permetre la 
construcció de nous habitatges i únicament acceptar, en les edificacions existents, 
l’ampliació fins a un 20% del total del seu volum. 

- No s’hauria de permetre el tancament de finques excepte en aquells casos que la tanca 
sigui estrictament necessària per a l’activitat ramadera, les quals haurien de ser de pastor 
elèctric i no entorpir el pas de la fauna salvatge ni el pas públic. 

- Les activitats ramaderes s’haurien de permetre, únicament, en sòl agrícola i no haurien de 
sobrepassar les 200 UR. Les noves construccions i/o ampliacions han d’incloure mesures per 
minimitzar l’impacte paisatgístic. 

- Cal evitar l’obertura de noves pistes i en cas necessari al marge de les prescripcions de 
l’òrgan ambiental competent i la llicència municipal, l’amplada no ha de ser superior als 3 
m., el seu ús exclusivament per l’activitat forestal i agrícola i no alterar l’entorn natural. 

- Caldria afegir en l’articulat referent al sistema fluvial i hídric una protecció radial per les 
surgències d’aigua de 50 m.  

Mesures ambientals 

- Incentivar la redacció i aplicació de plans tècnics de gestió i millora forestal i una regulació 
més acurada dels usos en sòl forestal (en especial de la construcció de noves pistes) i dotar 
l’espai d’un Pla de Prevenció d’Incendis. 

- Establir un major control i regulació de la circulació motoritzada en èpoques d’alt risc 
d’incendi i de gestió dels accessos a determinades zones. 

- En els cursos fluvials, en especial a la Tordera i el torrent de Noalard, cal delimitar el 
domini públic hidràulic, engegar un pla de restauració de la vegetació ripària, garantir un 
cabal ecològic mínim, i impedir el drenatge, la construcció d’esculleres i la sobreexplotació 
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del cabdal i la contaminació de les aigües. 
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Lloret de Mar: “Muntanya de Can Cabanyes”, “Connector de la Selva Marítima”, 
“Connector Canyelles-Massís de Cadiretes”, “Torrent del Sot del Gel-Torrent del Mal Camp” i 
“Muntanya de l'Àngel-Riera de Passapera”. 

Mesures urbanístiques 

- Garantir la qualificació de SNU d’especial protecció als espais catalogats. 

- Modificació puntual del planejament general, desqualificació del sòl urbanitzable no 
programat SUNP PAU 1/4 i la classificació de l’àrea com a sòl no urbanitzable. 

- La inclusió en aquesta àrea de zones actualment classificades com a sòl urbà, per raó 
d’haver format part de l’àmbit d’antics Plans Parcials aprovats però no executats del tot, amb 
zones encara no edificades i pendents d’urbanització i transformació urbanística (com el cas 
de retalls de sòl de les Unitats d’Actuació UA 21 Roca Grossa, UA 26 Coll del llop i UA 31 
Serra Brava), justificaria l’anàlisi acurat de la situació urbanística actual. Amb això 
s’aconseguiria promoure desclassificacions puntuals per raó de l’incompliment dels deures 
urbanístics i de l’obligació d’urbanitzar en els terminis previstos al planejament. 

- La Clau 5.4, que permet la instal�lació de càmpings a el sector Guiomar Cala Morisca, 
resulta incompatible amb la finalitat del present Catàleg.  Així, caldrà modificar el 
planejament per evitar la seva instal�lació i impedir que es malmetin valors naturals presents 
a l’àrea. 

- Evitar la instal�lació d’usos excepcionals al sòl no urbanitzable per la via de les declaracions 
d’utilitat pública (abocadors, antenes de telecomunicacions, xarxes aèries de 
subministrament elèctric i en especial la implantació de noves infraestructures viàries), a 
través d’un Pla de Protecció Especial de les àrees catalogades, dotat de mitjans econòmics 
per al manteniment i recuperació dels usos agraris i forestals. 

- La clau 5.2 reguladora del sòl forestal de conservació hauria d’ajustar la superfície mínima 
a la Unitat Mínima Forestal de 25 HA. 

-Reduir l’àmbit dels Polígons d’Actuació 13 (Solterra) i 15 (Urcasa) que corresponen a antics 
plans parcials no executats completament, limitant-lo a allò edificat a través d’una 
modificació puntual de planejament a l’empara del que disposa l’article 18 de les Normes 
Urbanístiques del propi PGOU de Lloret de Mar. 

- Classificar la totalitat de del Connector de la Selva Marítima com a sòl no urbanitzable 
d’especial protecció, fixant un règim d’usos estrictes. 

- Inclusió de les zones catalogades en un Catàleg de Patrimoni Natural municipal. 

-Evitar que la prolongació de la C-32 afecti el corredor de la Selva Marítima. 

- Modificació puntual del planejament urbanístic per desclassificar els sectors de sòl 
urbanitzable no programat Lloret Verd i Lloret Blau, encara pendents d’execució, un estudi 
acurat per reduïr l’àrea del sector de Sòl Urbanitzable 3ac Los Pinares i dequalificació 
immediata del sector urbanitzable Montlloret que es troba amb un Pla Parcial aprovat encara 
pendent d’execució. 

- Adopció de mesures de disciplina urbanística per impedir les noves construccions que 
s’executen sovint a les urbanitzacions, sense comptar amb llicència d’obres i sense garantir-
se la implantació dels serveis urbanístics. 

- El sector de sòl no urbanitzable anomenat Zona de les Masies de Lloret (Clau 5-6) i regulat 
a l’article 160 de la Normativa urbanística, constitueix una greu irregularitat jurídica, atès 
que permet un procés de parcel�lació i d’edificació en sòl no urbanitzable no contemplat ni 
ajustat a la legislació urbanística i al règim d’aquest tipus de sòl.  En qualsevol cas, caldria 
impedir noves construccions i limitar aquest sector a allò ja edificat sense permetre nous 
desenvolupaments urbanístics. 
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- Procedir a la desclassificació (mitjançant la corresponent modificació puntual del 
planejament general) del sector de Lloret anomenat de Santa Clotilde, i classificat pel PGOU 
com a sòl urbanitzable programat 

- Adaptar el PGOU a l’actual Legislació de Costes de l’any 88 i fixar les franges de protecció 
del litoral previstes en aquella Llei. 

- Pla especial de protecció del paisatge i del medi natural a fi i efecte de fixar els usos 
compatibles i els usos prohibits a les àrees catalogades. 

Mesures ambientals 

- Incloure les àrees Connector de la Selva Marítima, Cala Canyelles-Cala Morisca i Costa 
Marcona a l’EIN de Cadiretes.  

- Fer ús les Normes de protecció de trams de litoral previstes a l’article 22 de la Llei de 
Costes. 

- Impulsar la redacció i aplicació de Plans tècnics per de gestió i millora forestal, així com el 
foment de la gestió forestal sostenible. 

- Dotar-se d’un eficaç Pla de Prevenció d’Incendis. 

- Exigir el compliment de les mesures previstes a la Llei 5/2003 de 23 d’Abril sobre mesures 
de prevenció d’incendis. 

- Programa ambiental de recuperació dels cursos d’aigua, de neteja i condicionament dels 
torrents i rieres. 

- Instar l’Agència Catalana de l’Aigua a delimitar les zones de domini públic dels cursos 
hídrics i revisar les ocupacions de la zona de policia d’aigües i d’influència de la mateixa, per 
part dels càmpings o d’altres usos implantats al sector. 

- Adoptar mesures per garantir la connectivitat a ambdós costats de la carretera de Lloret a 
Vidreres (C-63)  i la carretera de Lloret a Tossa. 

- Adquisició,arrendaments o acords de custòdia de terrenys en aquesta zona per part de 
l’administració o fundacions. 

- Impulsar un Programa per adquirir terrenys i formar una reserva de sòl no urbanitzable per 
constituir un Patrimoni natural de sòl per part dels Ajuntaments del litoral de la Costa Brava 
tendent a crear zones de Parc forestal, habilitant-los com a espais de lleure, excursions i 
gaudi per a la població en general. 

- Projecte per la creació d’itineraris tous i per la recuperació dels camins de ronda, amb la 
finalitat de revaloritzar la bellesa paisatgística de la costa. 
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Maçanet de la Selva: “La Creu de la Riera, bosc de Can Carbó i la Marata”, “Plans 
al�luvials de la riera de Pins i el rec Clar”, “Boscos de Mas Altaba, can Malagarriga i el Pujol” 
i “Plans al�luvials de la Tordera”. 

Mesures urbanístiques 

- Classificació de la totalitat de l`area catalogada com a SNU (Claus forestal i agrícola). 

- Assegurar l’adequada implantació a tots els sectors urbanitzats en l’entorn de l’àrea, de les 
infraestructures de sanejament i de depuració de les aigües residuals que es produeixen, tot 
resolent els actuals dèficits urbanístics existents en determinades àrees i impedint la 
producció d’abocaments contaminants. 

- Inclusió de la zona en el Catàleg de Patrimoni Natural municipal, en especial els cursos 
fluvials i els boscos de ribera associats. 

- Desenvolupament d’un Pla Especial de caràcter plurimunicipal per dotar les àrees 
catalogades d’una ordenació i regulació compatible amb els seus valors naturals. 

- Introducció en el planejament urbanístic de la prohibició d’alteració de recs i torrents. 

- En els cursos fluvials no s’hauria de permetre l’alteració del bosc de ribera en la zona 
inundable amb un període de retorn de 10 anys i en cas que no sigui aplicable per l’entitat 
del propi curs establir una protecció de 25 m. a banda i banda de la riba on l’únic ús permès 
sigui únicament el propi del ecosistema fluvial, evitant-se per tant les plantacions i 
qualsevol modificació de la morfologia fluvial, i de manera específica les activitats 
d’extracció d’àrids. 

- A la zona del rec Clar l’únic ús permès hauria de ser l’agrícola, no permetent-se la 
implantació de noves construccions i explotacions ramaderes i altres usos com el càmping o 
l’acampada, les activitats extractives, la construcció de nous habitatges, ni les construccions 
auxiliars com magatzems. 

- No s’hauria d’admetre la construcció de tanques i en que aquestes fossin justificadament 
necessàries haurien de ser de vegetal viu o de pastor elèctric. 

- Caldria elaborar un Pla Especial Fluvial per a la Tordera que tingui per objectiu,la 
zonificació dels usos en funció dels períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys. No s’hauria de 
permetre la construcció de noves edificacions (especialment construccions agropecuàries) i 
únicament permetre la implantació de magatzems i edificacions auxiliars vinculades amb 
l’activitat agrícola i/o forestal, com també les ampliacions fins a un 20% del volum total de 
cada edificació residencial sempre i quan, es justifiqui per necessitat de l’activitat agrícola. 

- Caldria eliminar la possibilitat d’implantar activitats extractives, com també l’ús del 
caravàning i de càmping.  

- Els 5 m. situats a banda i banda dels marges que delimiten el cursos d’aigua haurien de 
ser exclusivament per a ús públic i està prohibida qualsevol transformació (incloses les 
plantacions lineals de planifolis). La franja de policia i protecció hauria de ser de 100 m 
d’ample i la zona inclosa al sistema hidrogràfic de 25 m a banda i banda del marge fluvial. 

- En sòl agrícola s’hauria d’evitar la construcció de noves explotacions ramaderes. Solament 
s’hauria de permetre l’ampliació en un 20% de les actualment existents, sense sobrepassar 
les 200 unitat (U.R.) i les construccions agrícoles auxiliars i hivernacles. 

- Pel desenvolupament de qualsevol activitat forestal hauria de ser necessari la redacció 
d’un Pla Tècnic de gestió i Millora Forestal. 

- Caldria establir com a incompatibles dins les zones forestals els usos industrials i en 
especial les activitats extractives. 

- Caldria establir un radi de protecció de 50 m. al voltant les surgències hídriques, i no 
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admetre-hi cap tipus de construcció. 

- Al paratge del rec Clar i de la Tordera no s’hauria de permetre la construcció 
d’instal�lacions d’utilitat pública i interès social ni les instal�lacions d’obres públiques 
vinculades a l’execució, conservació i servei d’obres públiques i a lresta d’espais tampoc 
sense la redacció d’un Pla especial que contempli, entre altres aspectes, un estudi d’impacte 
ambiental i paisatgístic i els efectes territorials de la seva implantació. 

- Cal evitar l’obertura de noves pistes i en cas necessari al marge de les prescripcions de 
l’òrgan ambiental competent i la llicència municipal, l’amplada no ha de ser superior als 3 
m., el seu ús exclusivament per l’activitat forestal i agrícola i no alterar l’entorn natural. 

Mesures ambientals 

- Inclusió de l’àrea catalogada a l’EIN del Massís de Cadiretes.  

- Impulsar la redacció i aplicació de Plans tècnics per de gestió i millora forestal, sobretot 
per gestionar l’explotació racional del suro. 

- Desenvolupament d’un Pla Rector d’Us i Gestió per protegir la fauna d’interès. 

- Dotar-se d’un Pla de prevenció d’incendis. 

- Exigir el compliment de la Llei 5/2003 sobre mesures de prevenció d’incendis forestals 
(mesures preventives entorn de les urbanitzacions). 

- Programa ambiental de recuperació dels boscos de ribera i conservació dels cursos 
d’aigua.  

- Impulsar un projecte de permeabilització de la carretera C-35, creant passos de fauna. 

- Elaboració d’estudis de connexió biològica entre el Massís de Cadiretes i els Estanys de 
Sils, els Turons de Maçanet i els Estanys de Tordera i Montnegre-Corredor. 

- Delimitar les zones inundables, tramitar els atermenaments i actuar per la recuperació de 
boscos de ribera. 

- Caldria assegurar el no creixement dels sectors urbanitzables que envolten l’àrea de la 
Marata, essent convenient també reduir tots aquells àmbits urbanístics que malgrat haver 
estat ja aprovats, no s’han desenvolupat encara plenament en no haver-se executat ni 
implantat els serveis urbanístics en bona part dels mateixos. 

- Cal assegurar l’adequada implantació a tots els sectors urbanitzats en l’entorn, de les 
infraestructures de sanejament i de depuració de les aigües residuals que es produeixen, tot 
resolent els actuals dèficits urbanístics existents en determinades àrees i impedint la 
producció d’abocaments contaminants. 

- Exigir el compliment de la Llei 5/2003 de 22 d’Abril sobre mesures de prevenció d’incendis 
forestals i l’efectiva execució de les mesures previstes en la mateixa pel que fa a les 
urbanitzacions presents a l’entorn de l’àrea, i en particular la instal�lació de la xarxa 
d’hidrants, el Pla d’autoprotecció i la neteja i desbrossament de les parcel�les no edificades i 
de les franges perimetrals de 25 metres d’amplada. 

- Tot i que els espais humits, de manera injustificada, no s’han inclòs dins la Xarxa Natura 
2000 els seus valors naturals justifiquen sobradament la seva protecció, ja sigui incloent 
aquestes zones humides dins l’espai del PEIN Estanys de Tordera. 

- En els cursos fluvials, en especial a la Tordera i el rec Clar, cal delimitar el domini públic 
hidràulic, engegar un pla de restauració de la vegetació ripària, garantir un cabal ecològic 
mínim, i impedir el drenatge, la construcció d’esculleres i la sobreexplotació del cabdal i la 
contaminació de les aigües. 

- Incentivar la redacció i aplicació de plans tècnics de gestió i millora forestal i una regulació 
més acurada dels usos en sòl forestal (en especial de la construcció de noves pistes) 

- Caldria dotar l’espai d’un Pla de Prevenció d’Incendis. 
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- Caldria garantir la conservació del bosc madur i la recuperació de les zones cremades, 
mitjançant neteges selectives periòdiques, introduint mesures de gestió que afavoreixin la 
regeneració dels suros, alzines i roures i no dels aciculifolis. 

- Establir un major control i regulació de la circulació motoritzada en èpoques d’alt risc 
d’incendi i de gestió dels accessos a determinades zones. 

- Caldria redactar plans específics per a la recuperació, gestió i millora forestal de les zones 
boscoses i en especial de les rouredes de roure africà, les suredes i l’alzinar. 

- Establir un pla per eradicar els abocadors incontrolats de la perifèria de les urbanitzacions. 

- Impulsar un projecte de permeabilització de les carreteres que delimiten l’espai, tot 
impulsant passos de fauna. 

- Redacció d’un Pla Especial que estableixi els requeriments de protecció i recuperació de 
determinats hàbitats i d’algunes espècies animals i vegetals no gaire comunes a la plana de 
la Selva i en especial evitar la desaparició de diversos tipus de zones humides presents. 
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Massanes: “Barranc de Noalard i torrent de Sant Jacint”, “Boscos de Sant Feliu de 
Buixalleu, Massanes i de les serres d’en Pere”, “Boscos d’Argimon i de l’Esparra” i “Plans 
al�luvials de la Teuleria”. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria eliminar la possibilitat d’implantar activitats extractives, com també els centre 
d’acollida i recollida d’animals; tota mena de construccions prefabricades desmuntables, 
mòbils o portàtils i també caravanes o similars, siguin o no utilitzades com a residencia, 
magatzems i dipòsits no relacionats amb l’ús agrícola, ramader o forestal, i l’acampada. 

- Caldria augmentar la superfície mínima de conreus de regadiu de 1,25 a 1,5 Ha. 

- Els 5 m. situats a banda i banda dels marges que delimiten el cursos d’aigua haurien de 
ser exclusivament per a ús públic i està prohibida qualsevol transformació (incloses les 
plantacions lineals de planifolis). La franja de policia i protecció hauria de ser de 100 m 
d’ample i la zona inclosa al sistema hidrogràfic de 25 m a banda i banda del marge fluvial. 

- En el Barranc de Noalard i torrent de Sant Jacint i el Plans al�luvials de la Teuleria no 
s’hauria de permetre l’alteració del bosc de ribera en la zona inundable amb un període de 
retorn de 10 anys o establir una protecció de 25 m. a banda i banda de la riba on l’ús 
permès sigui únicament l’ús propi del ecosistema fluvial, evitant-se les plantacions i 
qualsevol modificació de la morfologia fluvial. No s’hi hauria de permetre la construcció de 
nous habitatges i únicament acceptar, en les edificacions existents, l’ampliació fins a un 
20% del total del seu volum. 

- No s’hauria de permetre el tancament de finques excepte en aquells casos que la tanca 
sigui estrictament necessària per a l’activitat ramadera, les quals haurien de ser de pastor 
elèctric i no entorpir el pas de la fauna salvatge ni el pas públic. 

- Les activitats ramaderes s’haurien de permetre, únicament, en sòl agrícola i no haurien de 
sobrepassar les 200 UR i a la zona d’Argimon la finca mínima hauria de ser de 45.000 m2. 
Les noves construccions i/o ampliacions han d’incloure mesures per minimitzar l’impacte 
paisatgístic. 

- Cal evitar l’obertura de noves pistes i en cas necessari al marge de les prescripcions de 
l’òrgan ambiental competent i la llicència municipal, l’amplada no ha de ser superior als 3 
m., el seu ús exclusivament per l’activitat forestal i agrícola i no alterar l’entorn natural. 

Mesures ambientals 

- Incentivar la redacció i aplicació de plans tècnics de gestió i millora forestal i una regulació 
més acurada dels usos en sòl forestal (en especial de la construcció de noves pistes) i dotar 
l’espai d’un Pla de Prevenció d’Incendis. 

- Establir un major control i regulació de la circulació motoritzada en èpoques d’alt risc 
d’incendi i de gestió dels accessos a determinades zones. 

- En els cursos fluvials cal delimitar el domini públic hidràulic, engegar un pla de restauració 
de la vegetació ripària, garantir un cabal ecològic mínim, i impedir el drenatge, la 
construcció d’esculleres i la sobreexplotació del cabdal i la contaminació de les aigües. 

- No s’hauria de permetre l’obertura de noves activitats extractives i vetllar perquè l’activitat 
existent realitzi les obres de restauració pertinents un cop l’explotació finalitzi. 
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Osor: ‘‘Boscos de Sant Martí Sacalm’’ i  ‘‘Serra del Corb’’. 

Mesures urbanístiques 

- Es recomana l’ampliació de l’actual normativa per tal de aconseguir un planejament més 
protector del seu territori.  

- Caldria establir un major control sobre la circulació motoritzada per les pistes forestal, ja 
que dita activitat provoca danys sobre el medi físic i biòtic de l’espai. 

- S’hauria de prohibir la col�locació de tanques dins aquest espai per tal de garantir la 
permeabilitat i tenint en compte que es tracta d’una zona d’alt valor forestal.   

- No s’hauria de permetre la creació de noves pistes forestals dins l’espai de Boscos de Sant 
Martí Sacalm. 

- Seria convenient no permetre cap tipus de construcció dins la zona, reconeixent l’espai pel 
seu alt valor ecològic i paisatgístic i conseqüentment protegint-lo de qualsevol nova 
edificació lligada o no a l’activitat forestal, agrícola o ramadera. 

- Caldria restringir les extraccions d’àrids, quedant prohibida aquesta activitat dins l’espai, 
per tal de protegir el sòl de qualsevol tipus d’explotació. 

- S’hauria de garantir un espai de 50 metres al voltant d’ermites i fonts, on no fos permès 
cap tipus d’actuació. Al mateix temps, seria convenient adequar les zones d’esbarjo al 
voltant de les ermites, per tal de fer l’espai més agradable. 

Mesures ambientals 

- S’hauria de contemplar la possibilitat d’incloure la zona de Sant Martí Sacalm dins un 
PEIN, per la bona qualitat dels seus hàbitats i per la situació geogràfica en que es troba, EIN 
de Collsacabra a l’oest i les Guilleries al sud. 

- Per tal de millorar l’estructura de les masses forestals que integren el municuipi seria 
recomanable la redacció i aplicació de PTGMF. 

- Tenint en compte la massa forestal que conforma l’espai, seria convenient redactar i 
aplicar un pla de prevenció d’incendis.  

- Es recomana la inclusió de l’espai de la Serra del Corb, dins la Xarxa Natura 2000 o del 
PEIN com a part indivisible de l’EIN de les Guilleries, pel seu alt valor ecològic. 

- Caldria adoptar mesures correctores en les pistes forestals que hagin quedat afectades de 
manera important per processos erosius i que dificulten la seva funcionalitat. 
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Riells i Viabrea: “Riera de Breda”. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria la redacció d’un planejament general que no impliqui la possibilitat d’urbanitzar 
com a màxim el 20% del sòl lliure del terme municipal, i que garanteixi la protecció de tota 
la plana al�luvial de la riera de Breda. 

- No s’haurien de permetre les construccions d’utilitat pública i interès social a fi d’evitar 
perdre espais agrícoles i/o forestals de gran interès paisatgístic. 

- Classificar la zona de la Riera de Breda com a sòl no urbanitzable especialment protegit, 
limitant usos admissibles incompatibles (com per exemple les activitats extractives) amb la 
preservació de l’espai i evitar la construcció de noves explotacions ramaderes o industrials. 

- Caldria ampliar el radi de protecció de les surgències hídriques dels 30 m. als 50 m. 

Mesures ambientals 

- Els alzinars situats al nord de la riera haurien d’estar adequadament protegides per tal de 
garantir la transició d’espais. 

- Caldria delimitar l’espai que forma part del domini públic hidràulic i engegar un pla de 
restauració de la vegetació de ribera allà on aquesta ha estat substituïda i que forma part 
de la franja de protecció fluvial. 

- Cal garantir un cabal ecològic mínim al riu, impedir el seu drenatge i la construcció 
d’esculleres que n’alterin la llera, evitar la sobreexplotació del cabdal i evitar la contaminació 
de les aigües per vessaments d’aigües residuals urbanes i industrials. 
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Riudarenes: “Boscos d’Argimon i de l’Esparra”, “Riera de Santa Coloma”, “Estanys de 
Riudarenes” i “Sèquia de Sils”. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria tramitar la redacció d’un pla especial d’ordenació dels cursos d’aigua amb l’objectiu 
d’identificar, preservar, restaurar i potenciar aquest la sèquia de Sils i el paratge de la 
Camparra. 

- L’actual normativa no és suficient per garantir de l’espai de la Camparra ja que permet la 
implantació d’indústries i l’ampliació fins a un 100% de les actualment presents, a més de 
l’implantació d’altres tipus de construccions i usos poc adequats per aquest particular espai. 

- Caldria eliminar la possibilitat d’implantar activitats extractives, com també els centre 
d’acollida i recollida d’animals; tota mena de construccions prefabricades desmuntables, 
mòbils o portàtils i també caravanes o similars, siguin o no utilitzades com a residencia, 
magatzems i dipòsits no relacionats amb l’ús agrícola, ramader o forestal, i l’acampada. 

- Al paratge de la Camparra caldria evitar qualsevol procés constructiu de nova creació i 
solament permetre ampliacions en un 20% de les edificacions residencials actualment 
existents i un 30% per les explotacions agrícoles. 

- Caldria establir una major regulació dels magatzems, hivernacles i sitges agrícoles. Només 
s’haurien de poder situar en sòl agrícola, excepte els magatzems, i anar exclusivament 
vinculats a l’activitat de agrícola o forestal de la finca. 

- Caldria una major regulació dels usos permesos i no permetre la implantació de noves 
industries sota el concepte d’utilitat pública i interès social.  

- Caldria reduir les ampliacions per les instal�lacions d’ús industrial del 100% al 50%. A les 
ampliacions de les edificacions amb activitats que quedin fora d’ús no s’hauria de permetre 
la seva ampliació. A més, en aquests edificis caldria exigir l’adaptació a l’entorn i 
l’ajardinament de l’espai exterior. 

- S’hauria d’aplicar una protecció bàsica de roques i boles de granit per evitar que siguin 
malmeses ni traslladades del seu emplaçament actual. 

- Els 5 m. situats a banda i banda dels marges que delimiten el cursos d’aigua haurien de 
ser exclusivament per a ús públic i està prohibida qualsevol transformació (incloses les 
plantacions lineals de planifolis). La franja de policia i protecció hauria de ser de 100 m 
d’ample i la zona inclosa al sistema hidrogràfic de 25 m a banda i banda del marge fluvial. 

- Caldria poder autoritzar la construcció d’habitatges unifamiliars si van vinculats a 
habitatges ja existents per ampliació del programa familiar i estiguin relacionats 
directament a una explotació agrícola o forestal i compleixin les unitats mínimes. Les 
edificacions de nova construcció haurien de d’assegurar el respecte a les condicions naturals 
i paisatgístiques de l’entorn on s’emplacen. 

- La noves activitats ramaderes únicament s’haurien de permetre en sòl no forestal i sempre 
i quan no sobrepassin les 200 UR i la finca mínima sigui de 45.000 m2. A més, haurien 
d’incloure mesures per tal de minimitzar el seu impacte paisatgístic.  

- A la riera de Santa Coloma caldria definir, mitjançant un Pla Especial Fluvial, els usos es 
permesos, evitant específicament els moviments de terra, l’aparició de noves activitats 
extractives, abocaments, així com les tales, l’alteració de la vegetació de ribera pròpia de la 
zona i l’establiment de les zones d’hortes i una regulació específica per aquesta activitat. 

- No s’hauria de permetre el tancament de finques excepte en aquells casos que la tanca 
sigui estrictament necessària per a l’activitat ramadera, les quals haurien de ser de pastor 
elèctric i no entorpir el pas de la fauna salvatge ni el pas públic. 
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- Caldria establir un radi de protecció de 50 m. al voltant dels elements que conformen el 
patrimoni històrico-artístic i arqueològic i les surgències hídriques, i no admetre-hi cap tipus 
de construcció. 

- Al paratge de la Camparra no s’hauria de permetre la construcció d’instal�lacions d’utilitat 
pública i interès social ni les instal�lacions d’obres públiques vinculades a l’execució, 
conservació i servei d’obres públiques i a la resta d’espais tampoc, sense la redacció d’un 
Pla especial que contempli, entre altres aspectes, un estudi d’impacte ambiental i 
paisatgístic i els efectes territorials de la seva implantació. 

- Cal evitar l’obertura de noves pistes i en cas necessari al marge de les prescripcions de 
l’òrgan ambiental competent i la llicència municipal, l’amplada no ha de ser superior als 3 
m., el seu ús exclusivament per l’activitat forestal i agrícola i no alterar l’entorn natural. 

- En sòl forestal cal restringir l’explotació forestal dins d’un Pla Tècnic de Gestió i Millora 
Forestal que tingui per objectiu la conservació i protecció de les masses forestals, evitant-se 
i l’obertura de nous camins de més de 3 m. d’amplada i terraplens i desmunts de més de 
1,5 m. 

- Al paratge de la Sèquia de Sils caldria la redacció d’un Pla Especial que reguli els usos i 
eviti la canalització i regularització del curs d’aigua, com també les obres en els marges, 
moviments de terres, drenatges i alteracions en la geomorfologia del terreny, la 
transformació del bosc de ribera i la realització d’activitats no pròpies del ecosistema fluvial. 

Mesures ambientals 

- Incentivar la redacció i aplicació de plans tècnics de gestió i millora forestal i una regulació 
més acurada dels usos en sòl forestal (en especial de la construcció de noves pistes). 

- Caldria dotar l’espai d’un Pla de Prevenció d’Incendis. 

- Caldria garantir la conservació del bosc madur i la recuperació de les zones cremades, 
mitjançant neteges selectives periòdiques, introduint mesures de gestió que afavoreixin la 
regeneració dels suros, alzines i roures i no dels aciculifolis. 

- Caldria elaborar un Pla de recuperació de pastures i de conreus per tal de mantenir la 
biodiversitat de la zona de l’Esparra i reduir el risc d’incendi. 

- Cal establir un inventari i seguiment dels afloraments granítics i del paisatge geològic de 
l'espai, impedir l’extracció de boles granítiques, limitar l’extracció d’àrids i a tota la zona i en 
especial en els afloraments de basalt, engegar les mesures necessàries per la protecció i 
promocionar el seu interès didàctic.  

- Incloure a l’inventari d’àrees d’interès geològic del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge els diferents afloraments basàltics com a geòtops. 

- Establir un major control i regulació de la circulació motoritzada en èpoques d’alt risc 
d’incendi i de gestió dels accessos a determinades zones. 

- La riera de Santa Coloma, la Sèquia de Sils i el paratge de la Camparra, juntament amb 
l’espai del PEIN de l’Estany de Sils, haurien de redactar un Pla Especial de Protecció del Medi 
Natural i del Paisatge i valorar la conveniència de declarar tot aquest espai Parc Natural. 
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Sant Feliu de Buixalleu: “Boscos de Domènec i Pla de Gaserans”, “Boscos de 
Sant Feliu de Buixalleu, Massanes i de les serres d’en Pere”, “Barranc de Noalard i torrent 

de Sant Jacint” i “Plans al�luvial de la Tordera”. 

Mesures urbanístiques 

- Modificació del PGOU per desclassificar el sòl urbanitzable que constitueixen el Pla Parcial 
del sòl urbà pendent d’urbanització el Clos i el sòl urbanitzable residencial Rio Park, ja que 
implica la possibilitat d’edificar més de 40 HA. en dos sectors de muntanya aïllats de 
qualsevol nucli de població.  

- Caldria elaborar un Pla Especial Fluvial per a la Tordera que tingui per objectiu,la 
zonificació dels usos en funció dels períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys. No s’hauria de 
permetre la construcció de noves edificacions (especialment construccions agropecuàries) i 
únicament permetre la implantació de magatzems i edificacions auxiliars vinculades amb 
l’activitat agrícola i/o forestal, com també les ampliacions fins a un 20% del volum total de 
cada edificació residencial sempre i quan, es justifiqui per necessitat de l’activitat agrícola.  

- La implantació de construccions d’utilitat pública i interès social no s’haurien de permetre 
sense la redacció d’un Pla especial que contempli un estudi d’impacte ambiental i 
paisatgístic i els efectes territorials de la seva implantació. A més, no s’haurien incloure sota 
aquesta tipologia els restaurants o berenadors si es situen dins les àrees de protecció de 
cursos. 

- La construcció d’habitatges unifamiliars de nova construcció hauria d’anar vinculat a 
habitatges ja existents per ampliació del programa familiar, oferir vincles amb l’activitat 
agrícola, ramadera i forestal, acreditar la unitat mínima de conreu de 4,5 Ha. en secà i 1,5 
Ha en regadiu i 25 Ha. en sòl forestal i assegurar el respecte a les condicions naturals i 
paisatgístiques de l’entorn on s’emplacen. 

- En sòl forestal solament únicament s’hauria de permetre la construcció d’edificacions 
vinculades a l’explotació forestal i situades en pendents inferiors al 20%. 

- En el torrent de Noalard no s’hauria de permetre l’alteració del bosc de ribera en la zona 
inundable amb un període de retorn de 10 anys o establir una protecció de 25 m. a banda i 
banda de la riba on l’ús permès sigui únicament l’ús propi del ecosistema fluvial, evitant-se 
les plantacions i qualsevol modificació de la morfologia fluvial. No s’hi hauria de permetre la 
construcció de nous habitatges i únicament acceptar, en les edificacions existents, 
l’ampliació fins a un 20% del total del seu volum. 

- En els espais fluvials caldria evitar la construcció de noves edificacions. Únicament s’hauria 
de permetre l’ús agrícola i/o forestal i la construcció de magatzems i edificacions auxiliars 
vinculades amb aquest tipus d’activitat, com també les ampliacions fins a un 20% del volum 
total de cada edificació residencial sempre i quan, es justifiqui per necessitat de l’activitat 
agrícola. No s’hauria de permetre la implantació de noves construccions i explotacions 
ramaderes i altres usos com el càmping o l’acampada. 

- No s’hauria de permetre el tancament de finques excepte en aquells casos que la tanca 
sigui estrictament necessària per a l’activitat ramadera, les quals haurien de ser de pastor 
elèctric i no entorpir el pas de la fauna salvatge ni el pas públic. 

- Les activitats ramaderes s’haurien de permetre, únicament, en sòl agrícola i no haurien de 
sobrepassar les 200 UR. Les noves construccions i/o ampliacions haurien d’incloure mesures 
per minimitzar l’impacte paisatgístic. 

- Caldria evitar l’obertura de noves pistes i en cas necessari s’hauria de disposar de llicència 
municipal. Al marge de les prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai 
hauria de ser superior als 3 m., el seu ús exclusivament el propi de l’activitat forestal i 
agrícola i no hauria de suposar una alteració de l’entorn natural. 
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Mesures ambientals 

- Caldria evitar la replantació de la vegetació de ribera amb l’acàcia, el plàtan i altres 
espècies no autòctones.  

- En els cursos fluvials, i en especial a la Tordera i el torrent de Noalard, caldria delimitar 
l’espai que forma part del domini públic hidràulic, engegar un pla de restauració de la 
vegetació de ribera, garantir un cabal ecològic mínim, impedir el seu drenatge i la 
construcció d’esculleres, i evitar la sobreexplotació del cabdal i la contaminació de les 
aigües. 

- Establir mecanismes per millorar i conservar l’estructura de les masses forestals com 
l’incentivació de redactar i aplicar plans tècnics de gestió i millora forestal i una regulació 
dels usos - en especial de la construcció de noves pistes forestals - i gestió dels accessos a 
determinades zones. 

- A la plana caldria mantenir l’actual zona agrícola i en especial el paisatge en mosaic. Cal 
incentivar l’activitat agrícola i de protecció dels bosquets i les taques forestals, sobretot les 
rouredes de roure africà i d’alzinar. 

- No s’hauria de permetre l’obertura de noves activitats extractives i vetllar perquè l’activitat 
existent realitzi les obres de restauració pertinents un cop l’explotació finalitzi. 

- Dotar els espais forestals d’un Pla de Prevenció d’Incendis a incloure en els plans 
d’actuació i solucionar el sanejament de les zones urbanes. 
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Santa Coloma de Farners: ‘‘Boscos d’Argimon i de l’Esparra’’, ‘‘Riera de Santa 
Coloma’’, ‘‘Plans al�luvials del Torrent de Bagastra’’,  ‘‘Serra del Corb’ i ‘Roca d’en Pla, Sant 
Miquel de Cladells i Begissot’’. 

Mesures urbanístiques 

- Seria convenient regular la circulació motoritzada per determinades pistes forestals que 
actualment pateixen problemes d’erosió i alteració dels hàbitats circumdants.  

- S’hauria de garantir un espai de 50 metres al voltant d’ermites i fonts, on no fos permès 
cap tipus d’actuació. Al mateix temps, seria convenient adequar les zones d’esbarjo al 
voltant de les ermites, per tal de fer l’espai més agradable. 

- Caldria eliminar la possibilitat d’implantar activitats extractives, com també els centre 
d’acollida i recollida d’animals; tota mena de construccions prefabricades desmuntables, 
mòbils o portàtils i també caravanes o similars, siguin o no utilitzades com a residencia, 
magatzems i dipòsits no relacionats amb l’ús agrícola, ramader o forestal, i l’acampada. 

- Els 5 m. situats a banda i banda dels marges que delimiten el cursos d’aigua haurien de 
ser exclusivament per a ús públic i està prohibida qualsevol transformació (incloses les 
plantacions lineals de planifolis). La franja de policia i protecció hauria de ser de 100 m 
d’ample i la zona inclosa al sistema hidrogràfic de 25 m a banda i banda del marge fluvial. 

- Caldria poder autoritzar la construcció d’habitatges unifamiliars si van vinculats a 
habitatges ja existents per ampliació del programa familiar i estiguin relacionats 
directament a una explotació agrícola o forestal i compleixin les unitats mínimes. Les 
edificacions de nova construcció haurien de d’assegurar el respecte a les condicions naturals 
i paisatgístiques de l’entorn on s’emplacen. 

- A la riera de Santa Coloma caldria definir, mitjançant un Pla Especial Fluvial, els usos es 
permesos, evitant específicament els moviments de terra, l’aparició de noves activitats 
extractives, abocaments, així com les tales, l’alteració de la vegetació de ribera pròpia de la 
zona i l’establiment de les zones d’hortes i una regulació específica per aquesta activitat. 

- Caldria evitar la possibilitat de replantar la vegetació de ribera amb l’acàcia, el plàtan i 
altres espècies no autòctones.   

- No s’hauria de permetre el tancament de finques excepte en aquells casos que la tanca 
sigui estrictament necessària per a l’activitat ramadera, les quals haurien de ser de pastor 
elèctric i no entorpir el pas de la fauna salvatge ni el pas públic. 

- En sòl forestal solament s’haurien de permetre les edificacions vinculades a l’explotació del 
bosc. 

- La noves activitats ramaderes únicament s’haurien de permetre en sòl no forestal i sempre 
i quan no sobrepassin les 200 UR i la finca mínima sigui de 45.000 m2. A més, haurien 
d’incloure mesures per tal de minimitzar el seu impacte paisatgístic.  

- Caldria establir un radi de protecció de 50 m. al voltant dels elements que conformen el 
patrimoni històrico-artístic i arqueològic, i no admetre-hi cap tipus de construcció. 

- Les ampliacions de les edificacions amb activitats fora d’ús no s’hi hauria de permetre 
l’ampliació. A més, caldria exigir l’adaptació a l’entorn i l’ajardinament de l’espai exterior. 

- No s’hauria de permetre la construcció d’instal�lacions d’utilitat pública i interès social ni 
les instal�lacions d’obres públiques vinculades a l’execució, conservació i servei d’obres 
públiques sense la redacció d’un Pla especial que contempli, entre altres aspectes, un estudi 
d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials de la seva implantació. 

- Cal evitar l’obertura de noves pistes i en cas necessari al marge de les prescripcions de 
l’òrgan ambiental competent i la llicència municipal, l’amplada no ha de ser superior als 3 
m., el seu ús exclusivament per l’activitat forestal i agrícola i no alterar l’entorn natural. 
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- En sòl forestal cal restringir l’explotació forestal dins d’un Pla Tècnic de Gestió i Millora 
Forestal que tingui per objectiu la conservació i protecció de les masses forestals, evitant-se 
i l’obertura de nous camins de més de 3 m. d’amplada i terraplens i desmunts de més de 
1,5 m. 
 

Mesures ambientals 

- Es recomana la inclusió de l’espai de la Serra del Corb, dins la Xarxa Natura 2000 o del 
PEIN com a part indivisible de l’EIN de les Guilleries, pel seu alt valor ecològic. 

- Caldria adoptar mesures correctores en les pistes forestals que hagin quedat afectades de 
manera important per processos erosius i que dificulten la seva funcionalitat. 

- Caldria redactar i executar un Pla de prevenció d’incendis, tenint en compte el risc 
potencial que presenta la zona. 

- Seria convenient restaurar aquells talussos de la carretera C-25 que presenten estats poc 
naturalitzats i erosionats, per tal de minimitzar l’impacte visual que generen. 

- Incentivar la redacció i aplicació de plans tècnics de gestió i millora forestal i una regulació 
més acurada dels usos en sòl forestal (en especial de la construcció de noves pistes) i dotar 
l’espai d’un Pla de Prevenció d’Incendis. 

- Caldria garantir la conservació del bosc madur i la recuperació de les zones cremades, 
mitjançant neteges selectives periòdiques, introduint mesures de gestió que afavoreixin la 
regeneració dels suros, alzines i roures i no dels aciculifolis. 

- Caldria elaborar un Pla de recuperació de pastures i de conreus per tal de mantenir la 
biodiversitat de la zona i reduir el risc d’incendi. 

- Cal establir un inventari i seguiment dels afloraments granítics i del paisatge geològic de 
l'espai, impedir l’extracció de boles granítiques, limitar l’extracció d’àrids i a tota la zona i en 
especial en els afloraments de basalt, engegar les mesures necessàries per la protecció i 
promocionar el seu interès didàctic.  
 
- Incloure a l’inventari d’àrees d’interès geològic del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge els diferents afloraments basàltics com a geòtops. 

- Establir un major control i regulació de la circulació motoritzada en èpoques d’alt risc 
d’incendi i de gestió dels accessos a determinades zones. 

- En els cursos fluvials cal delimitar el domini públic hidràulic, engegar un pla de restauració 
de la vegetació ripària, garantir un cabal ecològic mínim, i impedir el drenatge, la 
construcció d’esculleres i la sobreexplotació del cabdal i la contaminació de les aigües. 

- No s’hauria de permetre l’obertura de noves activitats extractives i vetllar perquè l’activitat 
existent realitzi les obres de restauració pertinents un cop l’explotació finalitzi. 

- A la riera de Santa Coloma, la presència d’espècies de fauna de gran interès podria 
suposar la seva inclusió al PEIN, tal i com gaudeix ara el seu tram baix. 

- L’important paper que desenvolupa el torrent de Bagastrà per el manteniment de la 
connectivitat implica que es desenvolupi un Pla específic de recuperació natural d’aquells 
trams més degradats i s’ampliïn, es construeixin o es modifiquin els passos de fauna 
necessaris per garantir la viabilitat a l’hora de travessar les diferents  d’infraestructures. 
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Sant Hilari Sacalm: ‘‘Serra del Corb’’ i  ‘‘Boscos de Matamala i Pocafarina’’. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria revisar la normativa urbanística del municipi per tal de fer-la menys permissiva i 
protegir el sòl en categories específiques segons la seva naturalesa, evitant el  usos que 
agredeixin el territori. 

- Caldria restringir les extraccions d’àrids, quedant prohibida aquesta activitat dins l’espai, 
per tal de protegir el sòl de qualsevol tipus d’explotació. 

- Seria convenient regular la circulació motoritzada per determinades pistes forestals que 
actualment pateixen problemes d’erosió i alteració dels hàbitats circumdants.  

- S’hauria de garantir un espai de 50 metres al voltant d’ermites i fonts, on no fos permès 
cap tipus d’actuació. Al mateix temps, seria convenient adequar les zones d’esbarjo al 
voltant de les ermites, per tal de fer l’espai més agradable. 

- No s’hauria de permetre cap tipus de tanca dins aquest espai, entenent que actuen com a 
barreres i dificulten la connectivitat ecològica. 

- S’hauria d’evitar qualsevol nova construcció dins aquesta ja sigui d’ús residencial o 
ramader, entenent la qualitat de la zona  per la presència d’hàbitats d’interès comunitari, 
d’espècies de fauna protegida i boscos amb un estat de maduresa important. 

- Es convenient respectar integrament una distància de 5 metres al costat de la llera del riu, 
on no hi serà compatible cap tipus d’actuació i fins a 50 metres només es permetran usos 
agrícoles o forestals. 

Mesures ambientals 

- Es recomana la inclusió de l’espai de la Serra del Corb, dins la Xarxa Natura 2000 o del 
PEIN com a part indivisible de l’EIN de les Guilleries, pel seu alt valor ecològic. 

- Es considera actuació clau la redacció i aplicació de PTGMF per tal de fer compatible 
l’explotació silvícola amb la conservació de l’ecosistema, millorar l’estat d’algunes suredes i 
regular les plantacions de planifolis que afecten el bosc de ribera. 

- Caldria adoptar mesures correctores en les pistes forestals que hagin quedat afectades de 
manera important per processos erosius i que dificulten la seva funcionalitat. 

- Caldria redactar i executar un Pla de prevenció d’incendis, tenint en compte el risc 
potencial que presenta la zona. 

- Es recomana la redacció i aplicació de PLTGF per tal de compatibilitzar l’explotació silvícola 
amb la conservació de l’ecosistema, especialment d’aquelles àrees amb un grau de 
maduresa més alt; millorar l’estat d’algunes suredes; regular les plantacions de planifolis 
que afecten greument els boscos de ribera i adoptar mesures de recuperació del bosc 
autòcton originari.  

- Caldria portar un control acurat dels nivells dels aqüífers de la zona i no permetre en cap 
cas la sobreexplotació o privatització d’aquests.  
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Sils: “La Creu de la Riera, bosc de Can Carbó i la Marata”, “Plans al�luvials de la riera de 
Pins i el rec Clar” i “Basses de les Mateues i riera de Malavella”. 

Mesures urbanístiques 

- La zona del veïnat de la Granota està qualificada com a sòl agrícola quan tant per la seva 
inundabilitat com per l’existència de basses i recs que drenen als Estanys de Sils caldria 
qualificar-la de Zona de valor ecològic de l’Estany i el seu entorn (clau C3). 

- Caldria que la unitat mínima en sòls de secà fos de 4,5 Ha. i de 1,25 en sols de regadiu tal 
com es regula en el Decret 169/83 d’Unitats Mínimes de Conreu. 

- L’obertura de pistes estarà condicionada a llicència municipal i, al marge de les 
prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai no podrà ser superior als 3 
metres i el seu ús el propi de l’activitat forestal. 

- En els cursos fluvials no s’hauria de permetre l’alteració del bosc de ribera en la zona 
inundable amb un període de retorn de 10 anys i en cas que no sigui aplicable per l’entitat 
del propi curs establir una protecció de 25 m. a banda i banda de la riba on l’únic ús permès 
sigui únicament el propi del ecosistema fluvial, evitant-se per tant les plantacions i 
qualsevol modificació de la morfologia fluvial, i de manera específica les activitats 
d’extracció d’àrids. 

- A la zona del rec Clar l’únic ús permès hauria de ser l’agrícola, no permetent-se la 
implantació de noves construccions i explotacions ramaderes i altres usos com el càmping o 
l’acampada, les activitats extractives, la construcció de nous habitatges, ni les construccions 
auxiliars com magatzems. 

- Al paratge de la Sèquia de Sils caldria la redacció d’un Pla Especial que reguli els usos i 
eviti la canalització i regularització del curs d’aigua, com també les obres en els marges, 
moviments de terres, drenatges i alteracions en la geomorfologia del terreny, la 
transformació del bosc de ribera i la realització d’activitats no pròpies del ecosistema fluvial. 

- No s’hauria d’admetre la construcció de tanques i en que aquestes fossin justificadament 
necessàries haurien de ser de vegetal viu o de pastor elèctric. 

- En sòl agrícola s’hauria d’evitar la construcció de noves explotacions ramaderes. Solament 
s’hauria de permetre l’ampliació en un 20% de les actualment existents, sense sobrepassar 
les 200 unitat (U.R.) i les construccions agrícoles auxiliars i hivernacles. 

- Pel que fa a l’ampliació dels habitatges existents, sempre i quan encara estiguin vinculats 
a l’activitat agrícola i/o forestal, s’hauria de permetre l’ampliació en un 20% del total del seu 
volum. 

- Per l’obtenció de llicències per qualsevol dels usos permesos, s’hauria de presentar un 
estudi d’impacte ambiental i paisatgístic que justifiqui la correcta implantació en l’entorn. 
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Susqueda: ‘‘Boscos de Sant Martí Sacalm’’. 

Mesures urbanístiques 

- Es recomana la redacció d’una normativa urbanística pel municipi, que ordeni el territori i 
doti de protecció aquelles àrees amb valors forestals, agrícoles, ecològics o paisatgístics. 

- Caldria establir un major control sobre la circulació motoritzada per les pistes forestal, ja 
que dita activitat provoca danys sobre el medi físic i biòtic de l’espai. 

- S’hauria de prohibir la col�locació de tanques dins aquest espai per tal de garantir la 
permeabilitat i tenint en compte que es tracta d’una zona d’alt valor forestal.   

- No s’hauria de permetre la creació de noves pistes forestals dins l’espai de Boscos de Sant 
Martí Sacalm. 

- Seria convenient no permetre cap tipus de construcció dins la zona, reconeixent l’espai pel 
seu alt valor ecològic i paisatgístic i conseqüentment protegint-lo de qualsevol nova 
edificació lligada o no a l’activitat forestal, agrícola o ramadera. 

Mesures ambientals 

- S’hauria de contemplar la possibilitat d’incloure la zona de Sant Martí Sacalm dins un 
PEIN, per la bona qualitat dels seus hàbitats i per la situació geogràfica en que es troba, EIN 
de Collsacabra a l’oest i les Guilleries al sud. 

- Per tal de millorar l’estructura de les masses forestals que integren el municipi seria 
recomanable la redacció i aplicació de PTGMF. 

- Tenint en compte la massa forestal que conforma l’espai, seria convenient redactar i 
aplicar un pla de prevenció d’incendis.  
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Tossa de Mar: “Puig Nau-Infern d'en Caixa’’, ‘‘Connector Canyelles-Massís de 
Cadiretes’’, “Riera de Tossa”, “Canyelles-Cala Morisca”, “Connector de la Selva Marítima” i 
“Ses Azines-Ses Cards’’. 

Mesures urbanístiques 

- Garantir la qualificació de SNU d’especial protecció als espais catalogats. 

- Restringir els usos mitjançant declaracions d’utilitat pública i interès social en els espais 
catalogats, per evitar grans infrastructures, antenes de telecomunicacions etc, en aquests 
llocs, incorporant al planejament les prohibicions corresponents. 

- Analitzar la viabilitat de desqualificar sòls urbans que afecten els espais catalogats 
corresponents a Pla Especial Vinya de l’Oliver i Mas Font i els sòls amb clau 10ED2 i clau 
10ED3, o atorgar, amb independència de la seva actual classificació, una qualificació 
urbanística amb una zonificació que possibiliti el manteniment d’espais lliures (com ara 
parcs, jardins o zones verdes) impedint la seva futura edificació, mitjançant una modificació 
puntual del planejament. 

- Desqualificació del  Sòl Urbanitzable que conforma el sector PP Porta de St Feliu mitjançant 
tramitació d’una modificació puntual. 

- Desqualificació Pla Especial antic camí de Lloret, zona corresponent a l’antic Pla Parcial de 
Gavarres i Cars, pendent d’execució, desqualificació possible aparentment sense drets 
d’indemnització. 

- Evitar la pèrdua de sòl forestal a l’entorn de Cala Llevador i Mas Carbotí. 

- Desqualificació del sòl urbanitzable constituit pel Pla Parcial de Cala Morisca i Mar Tossa-
Porto Pi. 

- Desqualificació de part de l’àmbit de la Unitat d’Actuació UA 32 Font de Sant Llorenç, que 
afecta la zona de connexió entre Cala Canyenyes i el massís de Cadiretes. 

- Limitar  a les àrees catalogades la implantació d’usos certs usos permesos no adients per la 
preservació dels espais : càmping-masia, possible en el sòl rural Clau 14  i habitatges 
unifamiliars d’ús residencial no vinculats a l’explotació agrària, a la Zona 13 sòl agrícola i a la 
Zona 14. Seria convenient també impedir l’ampliació de la zona d’equipaments privats 
actualment existent, evitant l’aparició de noves construccions. 

- Adequar de conformitat amb allò establert al Decret del Govern de la Generalitat 35/90 de 
23 de Gener la Unitat Mínima de la Zona de boscos (zona 15) a les 25 Hectàrees, enlloc de a 
la menor Unitat Mínima de conreu, tal i com es preveu, incorrectament, a l’article 63 de les 
Normes Urbanístiques. 

- Procurar la protecció dels horts presents al Sot de ses Pomeres com a últim vestigi 
d’aquests usos tradicionals a la població de Tossa. 

- Evitar la prolongació de la C-32 des de Lloret fins a Tossa per l’extraordinari impacte 
ambiental que comportaria l’execució d’aquesta obra. 

- Inclusió de les zones catalogades en un Catàleg de Patrimoni Natural municipal. 

- Redacció d’un Pla Especial de Protecció del medi natural i paisatgístic per fer efectiva la 
preservació del espais catalogats i la seva gestió conforme als valors naturals, les eventuals 
adquisicions de terrenys en cas d’afectació a usos públics, o la previsió d’itineraris per a 
vianants per posar en valor l’espai pel conjunt de la població. 

- Desenvolupament un Projecte de restauració d’aquells vials i infraestructures obertes i no 
pavimentades i d’aquells terrenys parcialment alterats, amb la finalitat de recuperar la 
coberta vegetal i d’impedir l’erosió dels sòls. 
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Mesures ambientals 

- Adquisició,arrendaments o acords de custòdia de terrenys en aquestes àrees per part de 
l’Administració o Fundacions. 

- La compra dels espais forestals facilitaria la preservació dels mateixos i substreure’ls dels 
processos especulatius propis d’aquesta àrea del litoral. 

- Establiment de faixes de protecció a primera linia de costa i impulsar les Normes de 
protecció de trams de litoral previstes a l’article 22 de la Llei de Costes. 

- Dotar-se Pla de prevenció d’incendis. 

- Impulsar la redacció i aplicació de Plans tècnics per de gestió i millora forestal. 

- Projecte ambiental de recuperació de la Riera de Tossa i de les zones de domini públic i 
d’influència, així com la creació d’itineraris per a vianants i d’un Parc fluvial. 

- Inclusió de les àrees de la Riera de Tossa, Ses Alzines-Es Cards,  Puig Nau-Infern d’en 
Caixa, Cala Canyelles-Cala Morisca al l’EIN del massís de Cadiretes. 
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Vidreres: “Boscos de Mas Altaba, can Malagarriga i el Pujol”, “Plans al�luvials de la riera 
de Pins i el rec Clar” i “Basses de les Mateues i riera de Malavella”. 

Mesures urbanístiques 

- Classificació de la totalitat de l’àrea catalogada com a SNU (Claus forestal i agrícola). 

- Assegurar el compliment de la Unitat Mínima forestal i la Unitat Mínima de Conreu. 

- Assegurar l’adequada implantació a tots els sectors urbanitzats en l’entorn de l’àrea, de les 
infraestructures de sanejament i de depuració de les aigües residuals que es produeixen, tot 
resolent els actuals dèficits urbanístics existents en determinades àrees i impedint la 
producció d’abocaments contaminants. 

- Modificació del PGOU desclassificant els sòl urbanitzable industrial SUS10 Parc d’Activiatats 
i els sectors SUS 12 i SUS13, classificació incompatible amb els valors agrícoles i naturals 
d’aquests terrenys. 

- Inclusió de la zona en el Catàleg de Patrimoni Natural municipal, en especial els cursos 
fluvials i els boscos de ribera associats. 

- Desenvolupament d’un Pla Especial de caràcter plurimunicipal per dotar l’àrea catalogada 
d’una ordenació i regulació compatible amb els seus valors naturals. 

- En els cursos fluvials no s’hauria de permetre l’alteració del bosc de ribera en la zona 
inundable amb un període de retorn de 10 anys i en cas que no sigui aplicable per l’entitat 
del propi curs establir una protecció de 25 m. a banda i banda de la riba on l’únic ús permès 
sigui únicament el propi del ecosistema fluvial, evitant-se per tant les plantacions i 
qualsevol modificació de la morfologia fluvial, i de manera específica les activitats 
d’extracció d’àrids. 

- A la zona del rec Clar l’únic ús permès hauria de ser l’agrícola, no permetent-se la 
implantació de noves construccions i explotacions ramaderes i altres usos com el càmping o 
l’acampada, les activitats extractives, la construcció de nous habitatges, ni les construccions 
auxiliars com magatzems. 

- Caldria classificar com a sols d’interès Natural i Paisatgístic tots els sols forestals inclosos 
en els diferents espais per tal de donar-los la clau més adient al paper que desenvolupa 
aquest espai. 

- Al paratge del rec Clar no s’hauria de permetre la construcció d’instal�lacions d’utilitat 
pública i interès social ni les instal�lacions d’obres públiques vinculades a l’execució, 
conservació i servei d’obres públiques i a la resta d’espais tampoc sense la redacció d’un Pla 
especial que contempli, entre altres aspectes, un estudi d’impacte ambiental i paisatgístic i 
els efectes territorials de la seva implantació. 

- En sòl agrícola s’hauria d’evitar la construcció de noves explotacions ramaderes. Solament 
s’hauria de permetre l’ampliació en un 20% de les actualment existents, sense sobrepassar 
les 200 unitat (U.R.) i les construccions agrícoles auxiliars i hivernacles. 

- En sols agrícoles no s’han d’admetre tanques cinegètiques de mallat. En sòl forestal no 
s’hauria d’admetre cap tipus de tanca.  

- Pel que fa a l’ampliació dels habitatges existents, sempre i quan encara estiguin vinculats 
a l’activitat agrícola i/o forestal, s’hauria de permetre l’ampliació en un 20% del total del seu 
volum. 

- Per l’obtenció de llicències per qualsevol dels usos permesos, s’hauria de presentar un 
estudi d’impacte ambiental i paisatgístic que justifiqui la correcta implantació en l’entorn. 

Mesures ambientals 
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- Inclusió de l’àrea catalogada a l’EIN del Massís de Cadiretes.  

- Impulsar la redacció i aplicació de Plans tècnics per de gestió i millora forestal, sobretot 
per gestionar l’explotació racional del suro. 

- Desenvolupament d’un Pla Rector d’Us i Gestió per protegir la fauna d’interès. 

- Dotar-se d’un Pla de prevenció d’incendis. 

- Exigir el compliment de la Llei 5/2003 sobre mesures de prevenció d’incendis forestals 
(mesures preventives entorn de les urbanitzacions). 

- Elaboració d’estudis de connexió biològica entre el Massís de Cadiretes i els Estanys de 
Sils, els Turons de Maçanet i els Estanys de Tordera i Montnegre-Corredor. 

- Delimitar les zones inundables, tramitar els atermenaments i actuar per la recuperació de 
boscos de ribera. 

- Resulta imprescindible assegurar el no creixement dels sectors urbanitzables que envolten 
l’àrea, essent convenient també reduir tots aquells àmbits urbanístics que malgrat haver 
estat ja aprovats, no s’han desenvolupat encara plenament en no haver-se executat ni 
implantat els serveis urbanístics en bona part dels mateixos. 

- Cal assegurar l’adequada implantació a tots els sectors urbanitzats en l’entorn, de les 
infraestructures de sanejament i de depuració de les aigües residuals que es produeixen, tot 
resolent els actuals dèficits urbanístics existents en determinades àrees i impedint la 
producció d’abocaments contaminants. 

- En els cursos fluvials, i en especial al rec Clar, cal delimitar el domini públic hidràulic, 
engegar un pla de restauració de la vegetació ripària, garantir un cabal ecològic mínim, i 
impedir el drenatge, la construcció d’esculleres i la sobreexplotació del cabdal i la 
contaminació de les aigües. 

- Implantar les bones pràctiques en les explotacions ramaderes existents, tot evitant la 
instal�lació de noves. 

- Impulsar un projecte de permeabilització de les carreteres que delimiten l’espai, tot 
impulsant passos de fauna. 
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Vilanova de Sau: ‘‘Boscos de Matamala i Pocafarina’’. 

Mesures urbanístiques 

- Seria convenient la revisió del planejament urbanístic del municipi, ja que es tracta d’una 
normativa poc específica pel que fa a la protecció del sòl no urbanitzable, que caldria 
ampliar. 

- La circulació motoritzada per pistes forestal hauria de quedar restringida a circuits 
concrets, quedant d’aquesta manera espais lliures de sorolls i de l’augment de l’erosió del 
sòl. 

- Es convenient respectar integrament una distància de 5 metres al costat de la llera del riu, 
on no hi serà compatible cap tipus d’actuació i fins a 50 metres només es permetran usos 
agrícoles o forestals. 

- S’hauria de respectar una distància de 50 metres de radi al voltant qualsevol font o 
brollador, on no s’hi permetria cap actuació. 

Mesures ambientals 

- Es recomana la redacció i aplicació de PLTGF per tal de compatibilitzar l’explotació silvícola 
amb la conservació de l’ecosistema, especialment d’aquelles àrees amb un grau de 
maduresa més alt; millorar l’estat d’algunes suredes; regular les plantacions de planifolis 
que afecten greument els boscos de ribera i adoptar mesures de recuperació del bosc 
autòcton originari.  

- Caldria portar un control acurat dels nivells dels aqüífers de la zona i no permetre en cap 
cas la sobreexplotació o privatització d’aquests.  
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Vilobí d’Onyar: “Capçalera de l’Onyar”, “Pla de ca n’Arbres i de Sant Bartomeu (la 
Crosa)”, “Plans al�luvials del riu Onyar” i “Plans al�luvial del torrent de Bagastrà”. 

Mesures urbanístiques 

- Al paratge de l’Onyar, a la zona d’inundació amb període de retorn de 10 anys no s’hauria 
d’admetre cap ús, llevat d’aquells previstos a la legislació aplicable en matèria de domini 
públic hidràulic. Alhora caldria evitar la replantació de la vegetació de ribera amb espècies 
no autòctones. En la zona d’inundació amb període de retorn de 100 anys no s’hauria 
d’admetre cap construcció ni cap ús o activitat que suposi una modificació sensible del perfil 
natural del terreny. 

- El Pla de ca n’Arbres i de Sant Bartomeu s’hauria de qualificar els sòls delimitats per 
aquest espai amb la mateixa clau de protecció que estableixen per els espais inclosos dins 
l’EIN de la Crosa (zona volcànica). 

- Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal, serà necessària llicència municipal, 
prèvia presentació del corresponent Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal. Així mateix, 
caldrà que aquestes àrees compleixin les condicions exigides per a la prevenció d’incendis. 

- A la capçalera de l’Onyar es recomana evitar la construcció de noves explotacions 
ramaderes intensives majors de 50 Unitats Ramaderes segons la Llei 3/98 II.AA. Es 
recomana que únicament es permeti l’ampliació de les explotacions existents sempre i quan 
estiguin per sota de les 100 Unitats Ramaderes. 

- Al paratge dels Plans al�luvials del torrent de Bagastrà caldria restringir la construcció de 
noves edificacions destinades a habitatge, permetent-se únicament l’ampliació en un 50% 
de l’edificació residencial. 

- Els càmpings, zones d’acampada i les instal�lacions annexes no s’haurien d’establir en 
zones arbrades i de bosc de ribera i haurien de restar fora de la zona inundable per un 
període de 500 anys. 

- En sòl agrícola no s’haurien d’admetre tanques cinegètiques i s’haurien de limitar a filats 
longitudinals, tanques de fusta o vegetals. Es poden admetre tancats amb paret de pedra si 
la zona que envolten és el pati d’una edificació existent. 

- Caldria adequar les claus que fan referència a la xarxa fluvial i determinar la zona de 
domini públic hidràulic i no permetre-hi les plantacions de planifolis i en especial de 
pollancres, plàtans i robínies. En cas de no delimitar-se caldria establir una franja de 
protecció davant aquests usos que abasti la superfície directament vinculada amb els cursos 
d’aigua de com a mínim 25 m. 

- A fi i efecte de protegir adequadament els valors geològics d’origen volcànic de la zona, les 
normes subsidiàries haurien d’aplicar la normativa del Pla Especial de la Crosa a aquests 
terrenys. 

- No s’haurien de permetre construccions d’utilitat pública i interès social en zones 
vinculades a la protecció i conservació del ecosistema fluvial, i a la resta d’espais haurien 
d’estar condicionades a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un 
estudi d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials de la seva implantació. 

- En els cursos fluvials no s’hauria de permetre l’alteració del bosc de ribera en la zona 
inundable amb un període de retorn de 10 anys. 

Mesures ambientals 

- Al riu Onyar, caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per afavorir la 
restauració de la vegetació de ribera pròpia de la zona, i eliminar les espècies d’arbres de 
plantació que no apareixen de manera natural. En aquest mateix sentit i dins d’un pla de 
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recuperació de les lleres i de l’ambient forestal, caldria establir un pla de restauració de les 
activitats extractives presents. 

- Es recomana la recuperació de les àrees inundables com a zones amb presència del bosc 
de  ribera i el manteniment del paisatge agroforestal i evitar l’abocament de purins a les 
zones fluvials i mantenir la capacitat de càrrega adient en els conreus. 

 - Caldria evitar la proliferació d’abocaments il�legals de runa i d’aigües residuals de les 
masies i granges i, controlar la utilització d’adobs i pesticides, tot implantant el codi de 
bones pràctiques agràries. 

- Implantar i incentivar el codi de bones pràctiques agrícoles i ramaderes. 

- L’espai “Pla de ca n’Arbres i de Sant Bartomeu” s’hauria d’incloure a l’EIN del Volcà de la 
Crosa i vetllar també pel manteniment de l’activitat agrícola tradicional, evitant la 
transformació dels conreus en altres usos. 

- Impulsar un programa ambiental de restauració fluvial per a la recuperació dels boscos de 
ribera i de les zones fluvials més degradades, no permetre el seu drenatge, establir mesures 
per evitar la contaminació de les aigües per abocaments de pesticides, adobs químics, 
aigües residuals industrials i urbanes, evitar el creixement de zones urbanes a la zona 
inundable. 

 
 



 
 

323 
 

GARROTXA 
 

Argelaguer: ‘‘La Miana’’ i ‘‘Plans al�luvials del riu Llierca’’. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria evitar la construcció de nous habitatges i permetre només l’ampliació dels actuals, 
sempre i quant vagin en relació a l’activitat agrícola de la zona. 

- Regular de manera específica les tanques per tal de garantir la permeabilitat de la fauna. 
Una bona opció seria que aquestes siguin de fusta o vegetals i que els filats siguin 
longitudinals. En sòls forestals aquestes no s’haurien de permetre. 

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal i l’amplada mai hauria de ser 
superior als 3 metres i el seu ús tan sols destinat al propi de l’activitat forestal. 

- En sòl forestal la implantació de construccions d’utilitat pública i interès social i aquelles 
relacionades amb l’execució manteniment i el servei de les obres públiques, haurien de 
redactar un Pla Especial que contemplés l’impacte ambiental i paisatgístic i que regulés les 
condicions formals, estètiques i tècniques. 

- S’hauria de respectar integrament els 5 primers metres a banda i banda de la llera del riu, 
on no hi seria permès cap tipus d’activitat i a 50 metres ambdós costats del riu només s’hi 
permetrien activitats agrícoles i forestals. 

- La construcció de qualsevol tipus d’edifici, hauria de quedar fora de l’espai dels Plans 
al�luvials del riu Llierca, ja que inclou terrenys inundables i d’influència directa amb el riu. 

- S’hauria de limitar les activitats extractives a la superfície actual i un cop finalitzada 
l’activitat no permetre la seva ampliació i actuar amb una restauració per minimitzar 
l’impacte visual. 

Mesures ambientals 

- Es recomana d’inclusió dels Plans al�luvials del riu Llierca dins la Xarxa Natura 2000 del riu 
Llierca. 

- Seria convenient la redacció i execució d’un Pla Parcial de millora del curs fluvial per tal de 
preservar el bon estat de l’espai. 

- Es recomana potenciar i afavorir la ramaderia extensiva, des dels ens locals, com a eina 
de gestió i millora de l’estat dels boscos i com a mesura preventiva contra incendis. 

- Es recomana la redacció d’un Pla de prevenció d’incendis per tal de minimitzar el risc 
potencial, dotant l’espai de diversos punts d’aigua en indrets estratègics i amb una bona 
planificació de la xarxa de pistes i camins d’accés. 
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Besalú: ‘‘La Miana’’ i ‘‘Conca del riu Borró i la riera de Buarnac’’. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria evitar la construcció de nous habitatges i permetre només l’ampliació dels actuals, 
sempre i quant vagin en relació a l’activitat agrícola de la zona. 

- Regular de manera específica les tanques per tal de garantir la permeabilitat de la fauna. 
Una bona opció seria que aquestes siguin de fusta o vegetals i que els filats siguin 
longitudinals. En sòls forestals aquestes no s’haurien de permetre. 

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal i l’amplada mai hauria de ser 
superior als 3 metres i el seu ús tan sols destinat al propi de l’activitat forestal. 

- Es respectaran íntegrament els 5 metres d’amplada, a patir del marge que delimita el llit 
del riu, no permetent cap tipus d’alteració sobre el bosc de ribera; i en un rang de 50 
metres on quedarà vedat qualsevol tips de construcció. 

- En sòl forestal la implantació de construccions d’utilitat pública i interès social i aquelles 
relacionades amb l’execució manteniment i el servei de les obres públiques, haurien de 
redactar un Pla Especial que contemplés l’impacte ambiental i paisatgístic i que regulés les 
condicions formals, estètiques i tècniques. 

- L’aprofitament dels productes forestals es realitzarà dins dels límits que permeten els 
interessos de la seva conservació i millora, d’acord amb la llei 6/88, forestal de Catalunya. 
La repoblació forestal es portarà a terme amb espècies pròpies de la zona. Es prohibirà la 
plantació intensiva d’espècies que puguin alterar l’equilibri ecològic i l’entitat de les 
vegetacions autòctones. 

- Caldria limitar la implantació de noves explotacions agropecuàries de manera que es 
permetin ampliacions fins a un 20%, sempre i quant aquestes estiguin per sota de les 200 
Unitats Ramaderes.  

- De manera general no s’haurien de permetre d’implantació de noves activitats extractives.  

Mesures ambientals 

- Es recomana potenciar i afavorir la ramaderia extensiva, des dels ens locals, com a eina 
de gestió i millora de l’estat dels boscos i com a mesura preventiva contra incendis. 

- Es recomana la redacció d’un Pla de prevenció d’incendis per tal de minimitzar el risc 
potencial, dotant l’espai de diversos punts d’aigua en indrets estratègics i amb una bona 
planificació de la xarxa de pistes i camins d’accés. 

- Es recomana regular l’ús públic a les zones amb gorgs, ja que en alguns casos l’estat de 
degradació de l’ecosistema i en concret sobre els sistemes riparis, comença a ser notable. 

- Les noves construccions relacionades amb l’activitat agrícola o ramadera haurien 
d’incloure mesures per tal de minimitzar el seu impacte paisatgístic. 
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Beuda: ‘‘Conca del riu Borró i la riera de Buarnac’’. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria que es desenvolupés una normativa més concreta per tal de protegir 
específicament el sòl no urbanitzable, dotant el territori de claus específiques de valorització 
dels usos agrícoles, forestals o paisatgístics. 

- Es respectaran íntegrament els 5 metres d’amplada, a patir del marge que delimita el llit 
del riu, no permetent cap tipus d’alteració sobre el bosc de ribera; i en un rang de 50 
metres on quedarà vedat qualsevol tips de construcció. 

- L’aprofitament dels productes forestals es realitzarà dins dels límits que permeten els 
interessos de la seva conservació i millora, d’acord amb la llei 6/88, forestal de Catalunya. 
La repoblació forestal es portarà a terme amb espècies pròpies de la zona. Es prohibirà la 
plantació intensiva d’espècies que puguin alterar l’equilibri ecològic i l’entitat de les 
vegetacions autòctones. 

- Caldria limitar la implantació de noves explotacions agropecuàries de manera que es 
permetin ampliacions fins a un 20%, sempre i quant aquestes estiguin per sota de les 200 
Unitats Ramaderes.  

- Caldria establir una regulació més específica de les tanques de manera que es garanteixi 
la permeabilitat per la fauna. Es recomana que en sòl agrícola no s’admetin tanques 
cinegètiques i es limiti a filats longitudinals, tanques de fusta o vegetals. En sòl forestal no 
s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

- De manera general no s’haurien de permetre d’implantació de noves activitats extractives.  

Mesures ambientals 

- Es recomana regular l’ús públic a les zones amb gorgs, ja que en alguns casos l’estat de 
degradació de l’ecosistema i en concret sobre els sistemes riparis, comença a ser notable. 

- Les noves construccions relacionades amb l’activitat agrícola o ramadera haurien 
d’incloure mesures per tal de minimitzar el seu impacte paisatgístic. 
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Mieres: ‘‘Vall de Sant Miquel de Campmajor’’, ‘‘Capçalera del Ritort i pla de Mieres’’, 
‘‘Serres de Cogolls, les Encies i Siubès’’ i ‘‘Plans al�luvials del curs alt del riu Fluvià’’. 

Mesures urbanístiques 

- Es recomana el desenvolupament del Pla especial urbanístic de la serra de Finestres (PEU 
2), el qual té per objecte la protecció basada en l’ordenació paisatgística i ambiental 
adequada a les seves característiques. 

- Només s’haurien d’admetre noves construccions ramaderes en sòl no urbanitzable, per un 
ús ramader extensiu basada en animals no estabulats, i que disposa de la suficient 
superfície per dedicar-se a la pastura dels animals de l’explotació, com a mínim la unitat 
mínima de conreu agrícola. 

- Les lleres dels torrents i rieres es protegiran impedint cap tipus d’actuació sobre la 
vegetació de ribera a 5 metres a partir del marge que delimita el llit del riu, i en una franja 
de protecció urbanística de 50 metres d’amplada no es permetrà cap edificació i només s’hi 
desenvoluparan activitats agrícoles i forestals. 

- S’hauria de prohibir la plantació intensiva d’espècies que puguin alterar l’equilibri ecològic i 
l’entitat de les vegetacions autòctones dels boscos de ribera o les masses forestals. 

Mesures ambientals 

- Caldria incloure la zona que es troba dins l’espai de la Vall de Sant Miquel de Campmajor 
al futur parc natural de la conca lacustre de Banyoles, tal i com preveu l'estudi de base de 
l’EIN de l'Estany de Banyoles, el qual proposa aquesta àrea com a possible ampliació, o en 
menor mesura dins el PEIN. 

- Es proposa iniciar una campanya d’informació sobre el valor social i natural dels brolladors 
i estanyols d’aquest espai.  

- Caldria incloure les zones humides dins un catàleg d’elements i espais d’interès natural i 
paisatgístic municipal i elaborar un inventari dels estanyols i brolladors presents a la zona, 
delimitar-ne un marge de protecció de 50 metres de radi i regular els usos i extraccions, tot 
garantint la seva qualitat. 

- Caldria elabora un Pla de gestió de residus ramaders i evitar l’aparició de noves granges, 
així com controlar la contaminació difusa derivada de la manca de xarxa de sanejament. 

- S’hauria d’establir mesures d’integració paisatgística per les construccions dedicades a la 
ramaderia intensiva i que es troben en dissonància amb l’entorn. 

- En el cas de que fos necessària la creació de noves línies elèctriques d’alta tensió o 
d’antenes de comunicació radioelèctrica o de telefonia caldrà ordenar-les soterrades per tal 
de minimitzar l’impacte visual. 

- Es recomana potenciar la ramaderia extensiva com a eina de prevenció d’incendis per tal 
de netejar el sotabosc i mantenir una estructura dels boscos més estructurada i en més bon 
estat. 

- S’aconsella promoure la creació d’un pla de prevenció d’incendis, que podria incloure un 
pla de recuperació de pastures, que contempli l’obertura de clarianes i la creació de deveses 
arbrades. 



 
 

327 
 

Montagut: ‘‘La Miana’’,  ‘‘Contraforts meridionals de l’Alta Garrotxa’’ i ‘‘Plans al�luvials 
del riu Llierca’’. 

Mesures urbanístiques 

- Seria recomanable que el futur Pla especial de protecció de l’EIN de l’Alta Garrotxa, 
reconegui l’espai dels Contraforts meridionals de l’Alta Garrotxa com a franja d’amortiment i 
es regulessin els usos segons els objectius de preservació d’aquest. 

- Caldria evitar la construcció de nous habitatges i permetre només l’ampliació dels actuals, 
sempre i quant vagin en relació a l’activitat agrícola de la zona. 

- Regular de manera específica les tanques per tal de garantir la permeabilitat de la fauna. 
Una bona opció seria que aquestes siguin de fusta o vegetals i que els filats siguin 
longitudinals. En sòls forestals aquestes no s’haurien de permetre. 

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal i l’amplada mai hauria de ser 
superior als 3 metres i el seu ús tan sols destinat al propi de l’activitat forestal. 

- En sòl forestal la implantació de construccions d’utilitat pública i interès social i aquelles 
relacionades amb l’execució manteniment i el servei de les obres públiques, haurien de 
redactar un Pla Especial que contemplés l’impacte ambiental i paisatgístic i que regulés les 
condicions formals, estètiques i tècniques. 

- S’hauria de respectar integrament els 5 primers metres a banda i banda de la llera del riu, 
on no hi seria permès cap tipus d’activitat i a 50 metres ambdós costats del riu només s’hi 
permetrien activitats agrícoles i forestals. 

- La construcció de qualsevol tipus d’edifici, hauria de quedar fora de l’espai dels Plans 
al�luvials del riu Llierca, ja que inclou terrenys inundables i d’influència directa amb el riu. 

- S’hauria de limitar les activitats extractives a la superfície actual i un cop finalitzada 
l’activitat no permetre la seva ampliació. 

Mesures ambientals 

- Es recomana d’inclusió dels Plans al�luvials del riu Llierca dins la Xarxa Natura 2000 del riu 
Llierca. 

- Seria convenient la redacció i execució d’un Pla Parcial de millora del curs fluvial per tal de 
preservar el bon estat de l’espai. 

- Es recomana potenciar i afavorir la ramaderia extensiva, des dels ens locals, com a eina 
de gestió i millora de l’estat dels boscos i com a mesura preventiva contra incendis. 

- Es recomana la redacció d’un Pla de prevenció d’incendis per tal de minimitzar el risc 
potencial, dotant l’espai de diversos punts d’aigua en indrets estratègics i amb una bona 
planificació de la xarxa de pistes i camins d’accés. 

- Caldria establir mesures de minimització de l’impacte visual de les extractives presents a 
la zona, assegurar la seva restauració i no permetre l’ampliació, pels valors ecològics de 
l’EIN. 

- En l’espai forestal i en especial a les masses mixtes d’alzina i pi blanc, caldria incentivar i 
aplicar PTGMF i PSGF, per tal de millorar l’estructura de les masses boscoses. 
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Les Planes d’Hostoles: ‘‘Serres de Cogolls, les Encies i Siubès’’. 

Mesures urbanístiques 

- La tala d’arbrat només hauria de ser admesa quan estigui prevista als plans tècnics de 
gestió i millora forestal (PTGMF) i disposi d’autorització expressa de l’Administració forestal 

- La protecció de les lleres dels rius i rieres afectarà dos rangs de distàncies, els 5 primers 
metres d’amplada a partir del marge que delimita el llit del riu, on no es permetran cap 
tipus d’actuació sobre la vegetació i a 50 metres d’amplada, on s’evitarà edificar dins el rang 
establert.  

- Es recomana no permetre la plantació intensiva d’espècies que puguin alterar l’equilibri 
ecològic i l’entitat de les vegetacions autòctones dels boscos de ribera o les masses 
forestals. 

Mesures ambientals 

- Caldria realitzar un Pla de prevenció d’incendis per tal de minimitzar el risc a la zona. 
Aquest podria comptar amb un pla de recuperació de pastures, potenciant les clarianes i les 
espaioses deveses.  

- S’hauria d’establir mesures d’integració paisatgística per les construccions dedicades a la 
ramaderia intensiva i que es troben en dissonància amb l’entorn. 
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Les Preses: ‘‘Vall d’en Bas’’. 

Mesures urbanístiques 

- Seria adequat desenvolupar un Pla especial amb la finalitat d’establir un parc agrari que 
eviti la destrucció de l’actual estructura paisatgística i agronòmica de l’espai. 

- Es considera convenient evitar la construcció de noves granges. 

- L’obertura de pistes estarà condicionada a llicència municipal i al marge de les 
prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai no podrà superar els 3 metres 
i el seu ús serà el propi de l’activitat forestal o agrícola. 

- A l’espai fluvial, els 5 primers metres restaran lliures de qualsevol actuació sobre el bosc 
de ribera i a 50 metres no es permetrà construir i només s’hi desenvoluparan usos agrícoles 
i/o forestals. Les repoblacions es faran amb espècies autòctones, pròpies de la vegetació 
riberal, no s’empraran espècies invasives que puguin alterar les poblacions naturals. 

Mesures ambientals 

- Aplicar i estendre un codi de bones pràctiques agrícoles i ramaderes, potenciant 
l’agroecologia. 

- S’hauria de valorar i recuperar els marges dels camps, els quals actuen com a connectors 
biològics, a més de funcionar com a filtre i fixadors d’adobs, fertilitzants i pesticides aplicats 
als conreus. 

- Caldria aplicar i establir un seguiment de les mesures correctores que s’han d’adoptar en 
el tram de l’eix Vic-Olot i evitar el creixement urbanístic al voltant d’aquesta via. 
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Riudaura: ‘‘Vall de Bianya’’, ‘‘Vall de Riudaura’’ i  ‘‘Vall d’en Bas’’. 

Mesures urbanístiques 

- Una bona eina per millorar i conservar el territori, és el PEU per la protecció i millora de 
l’espai fluvial del riu Riudaura, inclòs dins el mateix POUM del municipi. Tot i això caldria 
ampliar la zona d’influència, ja que el Pla només regula la riera al seu pas pel nucli de 
Riudaura, deixant sense desemparat part del curs fluvial. 

- Es recomana aplicar El Pla Especial per a la protecció agrària de la Vall de Riudaura que 
inclou el POUM, requalificant l’espai agrari amb una ordenació agrària, paisatgística i 
ambiental adequada a les característiques de l’entorn amb les condicions adequades 
d’ordenació i l’ús. 

- Seria recomanable la redacció d’un Pla especial que reconegui l’activa funcionalitat de 
l’espai com a corredor biològic entre els espais del PEIN de la serra de Milany-Sta. 
Magdalena i Puigsacalm- Bellmunt i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i en 
protegeixi els usos del sol corresponents d’acord amb la tasca que realitza. 

- Les tanques seran preferentment vives (arbustives o arbrades denses) o de fusta i, en cas 
d’impossibilitat, podran ser d’obra massissa fins a 0,40 metres i de reixat metàl�lic fins a 
1,80 metres. En sòl forestal no s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

- S’hauria restringir les activitats d’esports motoritzats en zones concretes aconseguint que  
l’afectació sobre el medi sigui localitzada i mínima. 

- Les ampliacions de les explotacions agropecuàries haurien d’estar limitades a creixements 
de fins a un 20% i a 200 unitats ramaderes. Les noves construccions d’ús agrícola o 
ramader no haurien d’estar permeses ja que l’espai actualment presenta problemes de 
contaminació dels aqüífers per nitrats. 

- L’obertura de pistes estarà condicionada a llicència municipal i al marge de les 
prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai no podrà superar els 3 metres 
i el seu ús serà el propi de l’activitat forestal o agrícola. 

Mesures ambientals 

- Seria aconsellable dissenyar i establir passos de fauna a la carretera C-26, per tal 
d’augmentar la seva permeabilitat i trencar l’efecte barrera que actualment propicia. 

- En els indrets forestals i en especial de les masses d’alzinar, caldria incentivar i aplicar 
PTGMF. Les reforestacions s’haurien de limitar a espècies autòctones. 

- S’hauria de salvaguardar i protegir els rodals de roureda de roure pènol i de roure africà 
presents a la zona, pel seu valor biogeogràfic. 

- Es recomana aplicar i estendre un codi de bones pràctiques agrícoles i ramaderes, 
potenciant l’agroecologia. 

- S’hauria de valorar i recuperar els marges dels camps, els quals actuen com a connectors 
biològics, a més de funcionar com a filtre i fixadors d’adobs, fertilitzants i pesticides aplicats 
als conreus. 

- Caldria aplicar i establir un seguiment de les mesures correctores que s’han d’adoptar en 
el tram de l’eix Vic-Olot i evitar el creixement urbanístic al voltant d’aquesta via. 
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Sales de Llierca: ‘‘Conca del riu Borró i la riera de Buarnac’’ i ‘‘Contraforts 
meridionals de l’Alta Garrotxa’’. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria que es desenvolupés una normativa més acurada per tal de protegir 
específicament el sòl no urbanitzable, dotant el territori de claus específiques de valorització 
dels usos agrícoles, forestals o paisatgístics. 

- Es respectaran íntegrament els 5 metres d’amplada, a patir del marge que delimita el llit 
del riu, no permetent cap tipus d’alteració sobre el bosc de ribera; i en un rang de 50 
metres on quedarà vedat qualsevol tips de construcció. 

- L’aprofitament dels productes forestals es realitzarà dins dels límits que permeten els 
interessos de la seva conservació i millora, d’acord amb la llei 6/88, forestal de Catalunya. 
La repoblació forestal es portarà a terme amb espècies pròpies de la zona. Es prohibirà la 
plantació intensiva d’espècies que puguin alterar l’equilibri ecològic i l’entitat de les 
vegetacions autòctones. 

- Caldria limitar la implantació de noves explotacions agropecuàries de manera que es 
permetin ampliacions fins a un 20%, sempre i quant aquestes estiguin per sota de les 200 
Unitats Ramaderes. 

- Seria recomanable que el futur Pla especial de protecció de l’EIN de l’Alta Garrotxa, 
reconegui l’espai de Contraforts meridionals de l’Alta Garrotxa, com a franja d’amortiment i 
es regulessin els usos segons els objectius de preservació d’aquest. 

- Caldria establir una regulació més específica de les tanques de manera que es garanteixi 
la permeabilitat per la fauna. Es recomana que en sòl agrícola no s’admetin tanques 
cinegètiques i es limiti a filats longitudinals, tanques de fusta o vegetals. En sòl forestal no 
s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

- De manera general no s’haurien de permetre d’implantació de noves activitats extractives.  

- L’obertura de noves pistes hauria d’anar lligat únicament a un ús forestal amb la llicència 
municipal corresponent i en cap cas hauria de superar l’amplada de 3 metres. 

- En cap cas no s’hauria de permetre noves edificacions en sòl no urbanitzable de caràcter 
unifamiliar i desvinculades del món agrari. 

Mesures ambientals 

- Caldria elaborar un Pla de prevenció d’incendis conjuntament amb l’Alta Garrotxa per tal 
de protegir l’espai del risc potencial. 

- Es recomana regular l’ús públic a les zones amb gorgs, ja que en alguns casos l’estat de 
degradació de l’ecosistema i en concret sobre els sistemes riparis, comença a ser notable. 

- Les noves construccions relacionades amb l’activitat agrícola o ramadera haurien 
d’incloure mesures per tal de minimitzar el seu impacte paisatgístic. 

- Caldria establir mesures de minimització de l’impacte visual de les extractives presents a 
la zona, assegurar la seva restauració i no permetre l’ampliació, pels valors ecològics de 
l’EIN. 

- En l’espai forestal i en especial a les masses mixtes d’alzina i pi blanc, caldria incentivar i 
aplicar PTGMF i PSGF, per tal de millorar l’estructura de les masses boscoses. 

 



 
 

332 
 

 

Sant Aniol de Finestres: ‘‘Capçalera del Ritort i pla de Mieres’’,  ‘‘Cingles de Sant 
Roc i de santa Brígida – la Barroca’’,  ‘‘Serres de Cogolls, les Encies i Siubès’’ i  ‘‘Plans 
al�luvials del curs alt del riu Fluvià’’. 

Mesures urbanístiques 

- Les lleres dels torrents i rieres es protegiran impedint cap tipus d’actuació sobre la 
vegetació de ribera a 5 metres a partir del marge que delimita el llit del riu, i en una franja 
de protecció urbanística de 50 metres d’amplada no es permetrà cap edificació i només s’hi 
desenvoluparan activitats agrícoles i forestals. 

- Es recomana no permetre cap tipus de construcció dins la zona, reconeixent l’espai pel seu 
alt valor ecològic i paisatgístic i conseqüentment protegint-lo de qualsevol nova edificació 
lligada o no a l’activitat agrícola o ramadera. 

- Es recomana la redacció d’un Pla Especial que definís actuacions concretes aplicades 
directament sobre els punts ecològicament negres del territori. 

- Es recomana no permetre la plantació intensiva d’espècies que puguin alterar l’equilibri 
ecològic i l’entitat de les vegetacions autòctones dels boscos de ribera o les masses 
forestals. 

Mesures ambientals 

-Una bona opció per millorar i conservar la zona, seria la redacció d’un Pla Especial que 
definís actuacions concretes aplicades directament sobre els punts ecològicament negres del 
territori. 

- La tala d’arbrat només hauria de ser admesa quan estigui prevista als plans tècnics de 
gestió i millora forestal (PTGMF), disposi d’autorització expressa de l’Administració forestal, 
sigui conseqüència de la renovació o aprofitament agrari usual dels conreus o de l’aparició 
de la legislació en matèria de sanitat vegetal. 

- En el cas de que fos necessària la creació de noves línies elèctriques d’alta tensió o 
d’antenes de comunicació radioelèctrica o de telefonia caldrà ordenar-les soterrades per tal 
de minimitzar l’impacte visual. 

- Es recomana potenciar la ramaderia extensiva com a eina de prevenció d’incendis per tal 
de netejar el sotabosc i mantenir una estructura dels boscos més estructurada i en més bon 
estat. 

- Caldria regular la pràctica d’activitats lúdiques i esportives, com el parapent i l’escalda, 
entenent que la sobrefreqüentació desordenada causa impactes sobre el medi biòtic i físic.  

- Caldria realitzar un Pla de prevenció d’incendis per tal de minimitzar el risc a la zona. 
Aquest podria comptar amb un pla de recuperació de pastures, potenciant les clarianes i les 
espaioses deveses.  

- S’hauria d’establir mesures d’integració paisatgística per les construccions dedicades a la 
ramaderia intensiva i que es troben en dissonància amb l’entorn. 
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Santa Pau: ‘‘Vall del riu Ser’’ i ‘‘La Miana’’. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria desenvolupar una normativa més acurada per tal de protegir específicament el sòl 
no urbanitzable, d’ús forestal, agrícola o amb valors naturals concrets. 

- Dins la franja de 5 metres a banda i banda de la llera del riu, no s’hauria de permetre cap 
tipus d’actuació que pogués alterar o malmetre el bosc de ribera, en seria un exemple la 
substitució de la vegetació riberal per plantacions de planifolis, com pollancres o plàtans; a 
50 metres a ambdós costats de riera només hi serien permesos usos agrícoles i forestals. 

- En sòl forestal la implantació de construccions d’utilitat pública i interès social i aquelles 
relacionades amb l’execució manteniment i el servei de les obres públiques, haurien de 
redactar un Pla Especial que contemplés l’impacte ambiental i paisatgístic i que regulés les 
condicions formals, estètiques i tècniques. 

- Caldria evitar la construcció de nous habitatges i permetre només l’ampliació dels actuals, 
sempre i quant vagin en relació a l’activitat agrícola de la zona. 

- Regular de manera específica les tanques per tal de garantir la permeabilitat de la fauna. 
Una bona opció seria que aquestes siguin de fusta o vegetals i que els filats siguin 
longitudinals. En sòls forestals aquestes no s’haurien de permetre. 

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal i l’amplada mai hauria de ser 
superior als 3 metres i el seu ús tan sols destinat al propi de l’activitat forestal. 

Mesures ambientals 

- Seria recomanable elaborar un Pla de gestió de residus ramaders, evitar l’aparició de 
noves granges o l’ampliació de les actualment existents, així com controlar els abocaments 
al riu Ser de residus ramaders difusos a la zona. 

- Es considera oportú mantenir aquelles plantacions amb arbres més vells que han substituït 
el bosc de ribera primogènit i que es troben a l’àmbit de ribera, ja que aquestes comunitats 
actualment formen poblacions estables i ben consolidades.   

- Es recomana ampliar la figura de reserva de fauna a tot el curs del riu Ser o garantir la 
inclusió d’aquest espai al futur parc natural de la conca lacustre de Banyoles. 

- Es recomana potenciar i afavorir la ramaderia extensiva, des dels ens locals, com a eina 
de gestió i millora de l’estat dels boscos i com a mesura preventiva contra incendis. 

- Es recomana la redacció d’un Pla de prevenció d’incendis per tal de minimitzar el risc 
potencial, dotant l’espai de diversos punts d’aigua en indrets estratègics i amb una bona 
planificació de la xarxa de pistes i camins d’accés. 
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Sant Ferriol: ‘‘Vall del riu Ser’’, ‘‘La Miana’’, ‘‘Capçalera del Ritort i pla de Mieres’’ i  
‘‘Conca del riu Borró i la riera de Buarnac’’. 

Mesures urbanístiques 

- Dins la franja de 5 metres a banda i banda de la llera del riu, no s’hauria de permetre cap 
tipus d’actuació que pogués alterar o malmetre el bosc de ribera, en seria un exemple la 
substitució de la vegetació riberal per plantacions de planifolis, com pollancres o plàtans; a 
50 metres a ambdós costats de riera només hi serien permesos usos agrícoles i forestals. 

- Caldria desenvolupar una normativa més acurada per tal de protegir específicament el sòl 
no urbanitzable, d’ús forestal, agrícola o amb valors naturals concrets. 

- Caldria evitar la construcció de nous habitatges i permetre només l’ampliació dels actuals, 
sempre i quant vagin en relació a l’activitat agrícola de la zona. 

- Regular de manera específica les tanques per tal de garantir la permeabilitat de la fauna. 
Una bona opció seria que aquestes siguin de fusta o vegetals i que els filats siguin 
longitudinals. En sòls forestals aquestes no s’haurien de permetre. 

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal i l’amplada mai hauria de ser 
superior als 3 metres i el seu ús tan sols destinat al propi de l’activitat forestal. 

- Caldria limitar la implantació de noves explotacions agropecuàries de manera que es 
permetin ampliacions fins a un 20%, sempre i quant aquestes estiguin per sota de les 200 
Unitats Ramaderes. 

- De manera general no s’haurien de permetre d’implantació de noves activitats extractives.  

Mesures ambientals 

- Seria recomanable elaborar un Pla de gestió de residus ramaders, evitar l’aparició de 
noves granges o l’ampliació de les actualment existents, així com controlar els abocaments 
al riu Ser de residus ramaders difusos a la zona. 

- Es considera oportú mantenir aquelles plantacions amb arbres més vells que han substituït 
el bosc de ribera primogènit i que es troben a l’àmbit de ribera, ja que aquestes comunitats 
actualment formen poblacions estables i ben consolidades.   

- Es recomana ampliar la figura de reserva de fauna a tot el curs del riu Ser o garantir la 
inclusió d’aquest espai al futur parc natural de la conca lacustre de Banyoles. 

- En sòl forestal la implantació de construccions d’utilitat pública i interès social i aquelles 
relacionades amb l’execució manteniment i el servei de les obres públiques, haurien de 
redactar un Pla Especial que contemplés l’impacte ambiental i paisatgístic i que regulés les 
condicions formals, estètiques i tècniques. 

- Es recomana potenciar i afavorir la ramaderia extensiva, des dels ens locals, com a eina 
de gestió i millora de l’estat dels boscos i com a mesura preventiva contra incendis. 

- Es recomana la redacció d’un Pla de prevenció d’incendis per tal de minimitzar el risc 
potencial, dotant l’espai de diversos punts d’aigua en indrets estratègics i amb una bona 
planificació de la xarxa de pistes i camins d’accés. 

- Es recomana regular l’ús públic a les zones amb gorgs, ja que en alguns casos l’estat de 
degradació de l’ecosistema i en concret sobre els sistemes riparis, comença a ser notable. 

- Les noves construccions relacionades amb l’activitat agrícola o ramadera haurien 
d’incloure mesures per tal de minimitzar el seu impacte paisatgístic. 
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Sant Jaume de Llierca: ‘‘La Miana’’ i ‘‘Plans al�luvials del riu Llierca’’. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria desenvolupar una normativa més acurada per tal de protegir específicament el sòl 
no urbanitzable, d’ús forestal, agrícola o amb valors naturals concrets. 

- Caldria evitar la construcció de nous habitatges i permetre només l’ampliació dels actuals, 
sempre i quant vagin en relació a l’activitat agrícola de la zona. 

- Regular de manera específica les tanques per tal de garantir la permeabilitat de la fauna. 
Una bona opció seria que aquestes siguin de fusta o vegetals i que els filats siguin 
longitudinals. En sòls forestals aquestes no s’haurien de permetre. 

- En sòl forestal la implantació de construccions d’utilitat pública i interès social i aquelles 
relacionades amb l’execució manteniment i el servei de les obres públiques, haurien de 
redactar un Pla Especial que contemplés l’impacte ambiental i paisatgístic i que regulés les 
condicions formals, estètiques i tècniques. 

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal i l’amplada mai hauria de ser 
superior als 3 metres i el seu ús tan sols destinat al propi de l’activitat forestal. 

- S’hauria de respectar integrament els 5 primers metres a banda i banda de la llera del riu, 
on no hi seria permès cap tipus d’activitat i a 50 metres ambdós costats del riu només s’hi 
permetrien activitats agrícoles i forestals. 

- La construcció de qualsevol tipus d’edifici, hauria de quedar fora de l’espai dels Plans 
al�luvials del riu Llierca, ja que inclou terrenys inundables i d’influència directa amb el riu. 

- S’hauria de limitar les activitats extractives a la superfície actual i un cop finalitzada 
l’activitat no permetre la seva ampliació i actuar amb una restauració per minimitzar 
l’impacte visual. 

Mesures ambientals 

- Es recomana d’inclusió dels Plans al�luvials del riu Llierca dins la Xarxa Natura 2000 del riu 
Llierca. 

- Es recomana potenciar i afavorir la ramaderia extensiva, des dels ens locals, com a eina 
de gestió i millora de l’estat dels boscos i com a mesura preventiva contra incendis. 

- Es recomana la redacció d’un Pla de prevenció d’incendis per tal de minimitzar el risc 
potencial, dotant l’espai de diversos punts d’aigua en indrets estratègics i amb una bona 
planificació de la xarxa de pistes i camins d’accés. 

- Seria convenient la redacció i execució d’un Pla Parcial de millora del curs fluvial per tal de 
preservar el bon estat de l’espai. 
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Sant Joan les Fonts: ‘‘La Miana’’. 

Mesures urbanístiques 

- Caldria evitar la construcció de nous habitatges i permetre només l’ampliació dels actuals, 
sempre i quant vagin en relació a l’activitat agrícola de la zona. 

- Regular de manera específica les tanques per tal de garantir la permeabilitat de la fauna. 
Una bona opció seria que aquestes siguin de fusta o vegetals i que els filats siguin 
longitudinals. En sòls forestals aquestes no s’haurien de permetre. 

- En sòl forestal la implantació de construccions d’utilitat pública i interès social i aquelles 
relacionades amb l’execució manteniment i el servei de les obres públiques, haurien de 
redactar un Pla Especial que contemplés l’impacte ambiental i paisatgístic i que regulés les 
condicions formals, estètiques i tècniques. 

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal i l’amplada mai hauria de ser 
superior als 3 metres i el seu ús tan sols destinat al propi de l’activitat forestal. 

Mesures ambientals 

- Es recomana potenciar i afavorir la ramaderia extensiva, des dels ens locals, com a eina 
de gestió i millora de l’estat dels boscos i com a mesura preventiva contra incendis. 

- Es recomana la redacció d’un Pla de prevenció d’incendis per tal de minimitzar el risc 
potencial, dotant l’espai de diversos punts d’aigua en indrets estratègics i amb una bona 
planificació de la xarxa de pistes i camins d’accés. 
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Tortellà: ‘‘Contraforts meridionals de l’Alta Garrotxa’’. 

Mesures urbanístiques 

- El planejament urbanístic del municipi no fixa limitacions d’ocupació o de volum de les 
edificacions agrícoles, que haurien d’estar regides per un màxim d’ampliacions fins a un 
20%, sempre i quant aquestes estiguin per sota de les 200 Unitats Ramaderes. 

- L’obertura de noves pistes hauria d’anar lligat únicament a un ús forestal amb la llicència 
municipal corresponent i en cap cas hauria de superar l’amplada de 3 metres 

- Les tanques seran preferentment vives (arbustives o arbrades denses) i, en cas de 
impossibilitat, podran ser d’obra massissa fins a 0,40 metres i de reixat metàl�lic fins a 1,80 
metres.  En sòl forestal no s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

- S’hauria de respectar integrament els 5 primers metres a banda i banda de la llera del riu, 
on no hi seria permès cap tipus d’activitat i a 50 metres ambdós costats del riu només s’hi 
permetrien activitats agrícoles i forestals. 

- La construcció de qualsevol tipus d’edifici, hauria de quedar fora de l’espai dels Plans 
al�luvials del riu Llierca, ja que inclou terrenys inundables i d’influència directa amb el riu. 

- S’hauria de limitar les activitats extractives a la superfície actual i un cop finalitzada 
l’activitat no permetre la seva ampliació. 

Mesures ambientals 

- Seria recomanable que el futur Pla especial de protecció de l’EIN de l’Alta Garrotxa, 
reconegui l’espai com a franja d’amortiment i es regulessin els usos segons els objectius de 
preservació d’aquest. 

- Es recomana d’inclusió dels Plans al�luvials del riu Llierca dins la Xarxa Natura 2000 del riu 
Llierca. 

- Seria convenient la redacció i execució d’un Pla Parcial de millora del curs fluvial per tal de 
preservar el bon estat de l’espai. 

- Caldria elaborar un Pla de prevenció d’incendis conjuntament amb l’Alta Garrotxa per tal 
de protegir l’espai del risc potencial. 

- Caldria establir mesures de minimització de l’impacte visual de les extractives presents a 
la zona, assegurar la seva restauració i no permetre l’ampliació, pels valors ecològics de 
l’EIN. 

- En l’espai forestal i en especial a les masses mixtes d’alzina i pi blanc, caldria incentivar i 
aplicar PTGMF i PSGF, per tal de millorar l’estructura de les masses boscoses. 
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Vall de Bianya: ‘‘Vall de Bianya’’. 

Mesures urbanístiques 

- La protecció del bosc de ribera hauria de ser de 50 metres d’amplada, entesos a partir del 
marge que delimita el llit del riu, on només s’hi podrien desenvolupar activitats agrícoles o 
forestals i els 5 primers metres d’amplada lliures de qualsevol alteració sobre la vegetació 
riberal. 

- Les tanques seran preferentment vives (arbustives o arbrades denses) o de fusta i, en cas 
d’impossibilitat, podran ser d’obra massissa fins a 0,40 metres i de reixat metàl�lic fins a 
1,80 metres. En sòl forestal no s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

- S’hauria restringir les activitats d’esports motoritzats en zones concretes aconseguint que  
l’afectació sobre el medi sigui localitzada i mínima. 

- Les ampliacions de les explotacions agropecuàries haurien d’estar limitades a creixements 
de fins a un 20% i a 200 unitats ramaderes. Les noves construccions d’ús agrícola o 
ramader no haurien d’estar permeses ja que l’espai actualment presenta problemes de 
contaminació dels aqüífers per nitrats. 

Mesures ambientals 

- Seria aconsellable dissenyar i establir passos de fauna a la carretera C-26, per tal 
d’augmentar la seva permeabilitat i trencar l’efecte barrera que actualment propicia. 

- En els indrets forestals i en especial de les masses d’alzinar, caldria incentivar i aplicar 
PTGMF. Les reforestacions s’haurien de limitar a espècies autòctones. 

- S’hauria de salvaguardar i protegir els rodals de roureda de roure pènol i de roure africà 
presents a la zona, pel seu valor biogeogràfic. 
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Vall d’en Bas: ‘‘Vall d’en Bas’’. 

Mesures urbanístiques 

- Seria adequat desenvolupar un Pla especial amb la finalitat d’establir un parc agrari que 
eviti la destrucció de l’actual estructura paisatgística i agronòmica de l’espai. 

- Es considera convenient evitar la construcció de noves granges.  

- L’obertura de pistes estarà condicionada a llicència municipal i al marge de les 
prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai no podrà superar els 3 metres 
i el seu ús serà el propi de l’activitat forestal o agrícola. 

- A l’espai fluvial, els 5 primers metres restaran lliures de qualsevol actuació sobre el bosc 
de ribera i a 50 metres no es permetrà construir i només s’hi desenvoluparan usos agrícoles 
i/o forestals. Les repoblacions es faran amb espècies autòctones, pròpies de la vegetació 
riberal, no s’empraran espècies invasives que puguin alterar les poblacions naturals. 

Mesures ambientals 

- Aplicar i estendre un codi de bones pràctiques agrícoles i ramaderes, potenciant 
l’agroecologia. 

- S’hauria de valorar i recuperar els marges dels camps, els quals actuen com a connectors 
biològics, a més de funcionar com a filtre i fixadors d’adobs, fertilitzants i pesticides aplicats 
als conreus. 

- Caldria aplicar i establir un seguiment de les mesures correctores que s’han d’adoptar en 
el tram de l’eix Vic-Olot i evitar el creixement urbanístic al voltant d’aquesta via. 
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RIPOLLÈS 
 

Campdevànol: ‘‘Serra de Sant Marc. Voltant de Rasos de Tubau’’, ‘‘El solei de Sant 
Amanç’’, “Torrent d’Estiula i Baga de Colomer’’, “Riera de Vilardell, Bufatals’’, “Esteriguella-
les comes del Barricó’’, “Planes al�luvials i prats del Ripollès’’, ‘‘Junyent del Ter i del Freser’’. 

Mesures urbanístiques 

- Es recomana no permetre la instal�lació de cap tipus de tanca dins l’espai, per tal 
d’assegurar la connectivitat biològica i no crear nous eixos fragmentadors. 

- Per tal de millorar l’estat ecològic del sector i no influir de manera negativa sobre les 
poblacions de flora i fauna presents, es recomana limitar l’accés motoritzat a l’espai amb el 
tancament de diverses pistes forestals. 

- Per l’alt valor ecològic que presenta l’espai de Planes al�luvials i prats del Ripollès, es 
proposa revisar els planejaments municipals corresponents i protegir explícitament les 
planes i prats proposats de la ocupació urbanística,  mantenint  el seu ús agrícola-ramader 
actual. 

- Es considera poc estricte l’actual control de llicències de caça i l’activitat en sí mateixa, 
quedant fora de protecció espècies amenaçades i afectant-ne les seves poblacions a 
conseqüència d’aquesta activitat. Així doncs, es recomana una major implicació de la 
regulació de la caça. 

- Caldria impedir qualsevol tipus d’actuació sobre la vegetació de ribera en una franja 5 
metres a partir del marge que delimita el llit del riu, i establir una franja de protecció 
urbanística de 50 m d’amplada on es permeti únicament el desenvolupament d’activitats 
agrícoles i forestals. 

- Es recomana donar a l’espai del Solei de Sant Amanç la protecció natural que li pertoca, ja 
sigui individualment declarant-lo EIN o formant part de l’actual EIN de Serra Cavallera. 

- S’hauria de respectar una distància de 50 metres de radi al voltant qualsevol font o 
brollador on no s’hi permetés cap tipus d’actuació. 

- En sòl forestal, per la implantació de construccions d’utilitat pública i interès social i 
aquelles relacionades amb l’execució manteniment i el servei de les obres públiques, 
s’hauria de redactar un Pla Especial que contemplés l’impacte ambiental i paisatgístic i que 
regulés les condicions formals, estètiques i tècniques. 

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal i l’amplada mai hauria de ser 
superior als 3 metres i el seu ús tan sols destinat al propi de l’activitat forestal. No s’hauria 
de permetre l’obertura de noves pistes forestals dins el sector d’Esteriguella-les Comes d’en 
Barricó. 

- Seria convenient no permetre la construcció de noves instal�lacions o construccions de cap 
tipus, amb el clar objectiu de no malmetre l’estabilitat de l’espai d’Esteriguella-Les Comes 
d’en Barricó. 

- Per l’alt valor ecològic que presenta l’espai de Planes al�luvials i prats del Ripollès, es 
proposa revisar els planejaments municipals corresponents i protegir explícitament les 
planes i prats proposats de la ocupació urbanística,  mantenint  el seu ús agrícola-ramader 
actual. 

Mesures ambientals 

- Seria convenient portar un control i seguiment, a partir d’un Pla Especial, de les poblacions 
faunístiques de l’espai i més concretament, de cérvol i de gall salvatge, considerant-les com 
les dues espècies més. 

- Es recomana la redacció de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestals per tal d’assegurar 
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la correcte gestió del sector.  

- És convenient la redacció d’un Pla Especial Fluvial per tal de regular aspectes concrets 
d’afecció de la riera com el transit motoritzat proper a la llera, la contaminació provinent de 
la utilització de productes de neteja, la recuperació del bosc de ribera, entre altres.  

- Es recomana potenciar la ramaderia extensiva, preferentment amb races de bestiar 
autòcton (ovella ripollesa, vaca bruna, etc.), des dels ens locals, com a eina de gestió i 
millora de l’estat dels boscos i com a mesura preventiva contra incendis. 

- Es recomana augmentar la vigilància per parts dels agents forestals durant el període 
estival, per tal d’assegurar una correcta freqüentació de l’espai i evitar la contaminació de la 
riera per abocaments de deixalles.  

- Es recomana la redacció d’un Pla Especial de recuperació d’hàbitats associats a  planes 
al�luvials, prats de pastura i feixes del sector. Recuperar plans i feixes abandonades amb 
criteris ecològics per tal de millorar la connectivitat entre ecosistemes. 

- És necessària una millor gestió del purins, per tal d'evitar l'abocament inconscient i 
desmesurat que s'està duent a terme.  

- Es recomana iniciar campanyes de formació al sector agrari i ramader per donar-los a 
conèixer els greuges que comporta el mal ús dels purins. Així com traslladar-los la 
importància de fer agricultura i ramaderia ecològica en front de la convencional, per evitar 
els problemes socials i ecològics que aquesta està comportant.  
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Campelles: “Riu Freser’’, “Esteriguella-les comes del Barricó’’, “Planes al�luvials i prats 
del Ripollès’’. 

Mesures urbanístiques 

- Es recomana que el futur nou POUP de la Vall de Ribes, adopti mesures de protecció més 
estricte pel sòl no urbanitzable, amb l’objectiu de mantenir l’atractiu paisatgístic i natural 
d’aquest espai.  

- Es recomana la no intervenció en una franja de 5 m a banda i banda del riu Freser i en 
una franja de fins a 50 m només s’hi haurien de permetre usos agrícoles, ramaders i 
forestals. 

- No s’hauria de permetre l’obertura de noves pistes forestals dins el sector d’Esteriguella-
les Comes d’en Barricó. 

-És convenient no permetre la construcció de noves infraestructures per tal de mantenir la 
fràgil estabilitat de l’estreta vall. 

- Seria convenient no permetre la construcció de noves instal�lacions o construccions de cap 
tipus, amb el clar objectiu de no malmetre l’estabilitat de l’espai d’Esteriguella.les Comes 
d’en Barricó. 

- Per l’alt valor ecològic que presenta l’espai de Planes al�luvials i prats del Ripollès, es 
proposa revisar els planejaments municipals corresponents i protegir explícitament les 
planes i prats proposats de la ocupació urbanística,  mantenint  el seu ús agrícola-ramader 
actual. 

Mesures ambientals 

- És convenient la redacció i execució de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal per tal 
d’assegurar la correcta explotació dels forests i evitar el desenvolupament de pràctiques poc 
adequades. 

- Caldria que l’Agència Catalana de l’Aigua efectués un seguiment a l’estació depuradora 
d’aigües residuals de la Vall de Ribes i n’asseguri la funcionalitat i la capacitat de càrrega 
que suporta. 

- Cal evitar l’alteració de les cingleres i zones de rocallam on es troben les coves de Ribes i 
també l’antic balneari en runes sobre les fonts termals. 

- S’aconsella la redacció i execució d’un Pla Especial de Millora Fluvial per tal de dur a terme 
diferents actuacions en millora de l’estat actual del riu Freser i en concret: afavorir la 
recuperació del bosc de ribera, evitant la tala dels exemplars arboris més madurs, delimitar 
i protegir el domini públic hidràulic i controlar els abocaments i residus d’indústries properes 
o vehicles estacionats vora el riu. 

- Es recomana la redacció d’un Pla Especial de recuperació d’hàbitats associats a  planes 
al�luvials, prats de pastura i feixes del sector. Recuperar plans i feixes abandonades amb 
criteris ecològics per tal de millorar la connectivitat entre ecosistemes. 

- És necessària una millor gestió del purins, per tal d'evitar l'abocament inconscient i 
desmesurat que s'està duent a terme.  

- Es recomana iniciar campanyes de formació al sector agrari i ramader per donar-los a 
conèixer els greuges que comporta el mal ús dels purins. Així com traslladar-los la 
importància de fer agricultura i ramaderia ecològica en front de la convencional, per evitar 
els problemes socials i ecològics que aquesta està comportant.  
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Camprodon: “Espinalba, Cavallera’’, “La Rovira, bac de Sant Antoni, les Assuques’’, 
“Puig de les Agudes, Puig Sistra i Puig Moscós’’, “Carena del Puig de la Clapa, coll d’Ares i 
Montfalgars’’, “Bac d’en Barrera, Serra de les Cambres, Bac del Mariner’’, “El riu Ritort’’, 
“Planes al�luvials i prats del Ripollès’’. 

Mesures urbanístiques 

- És necessari limitar el trànsit motoritzat per sobre el veïnat d’Espinalba, per tal de 
disminuir l’impacte que provoca als elements biòtics i abiòtics del sector (augment de soroll, 
erosió del sòl, abocament de deixalles, desestructuració de la flora, etc.). 

- Caldria limitar l’accés motoritzat a les pistes forestals de l’espai de la Carena del Puig de la 
Clapa, coll d’Ares i Montfalgars, permetent només el pas a peu o amb vehicles no 
motoritzats. 

- Es convenient respectar integrament una franja de 5 metres d’amplada al costat de la llera 
del riu, on no hi sigui compatible cap tipus d’actuació i fins a 50 metres on només es 
permetin usos agrícoles o forestals. 

- Es recomana mantenir l’actual nivell de protecció que l’Ajuntament ha establert a part de 
l’espai, per tal de protegir integrament la roureda de Can Pascal. 

- Es recomana l’elaboració d’una normativa de protecció més específica respecte al 
principals valors de l’espai i en concret de les torberes i dels prats humits. 

- Caldria evitar la implantació de qualsevol tipus de construcció incloent també les de utilitat 
pública i interès social, dins l’espai de Puig de les Agudes, Puig Sistra i Puig Moscós. 

- Es recomana no permetre la construcció de cap tipus d’infraestructura dins l’espai de 
Carena del Puig de la Clapa, coll d’Ares i Montfalgars, ja sigui viaria o d’aprofitament 
energètic, per tal de garantir l’estabilitat del sector, tenint en compte que es tracta d’una 
importat zona de pas d’aus migratòries i amb una elevada funcionalitat ecològica. 

- Es proposa realitzar campanyes de sensibilització ambiental a monitors, mestres i altres 
professionals implicats en l’educació ambiental, en el respecte del món mineral, amb 
conscienciació dels corresponents efectes negatius que comporta la pràctica del 
col�leccionisme. 

- L’actual normativa no és suficient per garantir la preservació de l’espai Bac d’en Barrera, 
Serra de les Cambres, Bac del Mariner i dels valors naturals que alberga. Per tant caldria la 
redacció d’una normativa urbanística que tractés adequadament aquesta zona i li atorgués 
una protecció adequada. 

- Dins l’espai del Riu Ritort, no s’haurien de permetre cap tipus de construcció d’utilitat 
pública ni interès social, excepte aquelles vinculades a la protecció i conservació del 
ecosistema fluvial. En aquest cas, aquestes haurien d’estar condicionades a la redacció d’un 
Pla especial que contempli entre altres aspectes un estudi d’impacte ambiental i paisatgístic 
i els efectes territorials de la seva implantació.  

- Per l’alt valor ecològic que presenta l’espai de Planes al�luvials i prats del Ripollès, es 
proposa revisar els planejaments municipals corresponents i protegir explícitament les 
planes i prats proposats de la ocupació urbanística,  mantenint  el seu ús agrícola-ramader 
actual. 

Mesures ambientals 

- Es recomana des dels ens locals afavorir l’activitat agrícola de productes tradicionals com 
la patata de Camprodon, així com l’activitat ramadera extensiva ecològica.  

- És convenient redactar i executar Plans de Gestió i Millora Forestal per tal de potencial¡r el 
bon estat ecològic dels boscos autòctons del sector, vigilant la seva regeneració, reduint la 
superfície de les plantacions de coníferes exòtiques, evitant possibles afeccions sobre aquest 
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hàbitat i la corresponent fauna associada. 

- Fora necessari redactar i executar un Pla especial de recuperació de la bassa del pla d’en 
Plata, inclosa dins l’inventari de zones humides, amb un alt valor ecològic. 

- Es convenient executar Plans Tècnics de Gestió Cinegètica, amb l’objectiu de limitar i 
controlar les llicències de caça, evitant possibles afeccions a fauna protegida. S’hauria 
d’evitar donar permisos de caça durant l’època de cria de les espècies més sensiblement 
alterables. 

- Caldria redactar un Pla Especial per tal d’integrar el camp de golf de Camprodon dins 
l’espai natural on es troba per tal d’assegurar la plena connectivitat entre ells. 

- Es recomana redactar i executar un Pla de Millora Fluvial pel torrent del Ritortell i el Ritort, 
aconseguint recuperar un bon estat ecològic i assegurant la correcta connexió biològica amb 
els espais adjacents. 

- És convenient afavorir el manteniment dels prats de dall i al mateix temps, potenciar 
l’estructura dels marges arbrats presents entre aquests. 

- S’hauria d’incidir en el compliment d’unes bones pràctiques agrícoles i ramaderes, evitant 
el sobrepasturatge en aquells sectors on l’eutrofització és evident. 

- Es proposa promoure estudis que permetin analitzar la funcionalitat ecològica del sector i 
projectes de recerca i seguiment de la migració, en cooperació internacional amb 
investigadors francesos. 

- Es recomana fomentar la conservació dels marges arbrats i els prats de dall del sector, 
degut a la riquesa florística i faunística que alberguen. 

- Es recomana la redacció d’un Pla Especial de recuperació d’hàbitats associats a  planes 
al�luvials, prats de pastura i feixes del sector. Recuperar plans i feixes abandonades amb 
criteris ecològics per tal de millorar la connectivitat entre ecosistemes. 

- És necessària una millor gestió del purins, per tal d'evitar l'abocament inconscient i 
desmesurat que s'està duent a terme.  

- Es recomana iniciar campanyes de formació al sector agrari i ramader per donar-los a 
conèixer els greuges que comporta el mal ús dels purins. Així com traslladar-los la 
importància de fer agricultura i ramaderia ecològica en front de la convencional, per evitar 
els problemes socials i ecològics que aquesta està comportant.  
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Gombrèn: ‘‘Serra de Sant Marc. Voltant de Rasos de Tubau’’, “Camí de Mogrony (o 
Montgrony)’’, “Planes al�luvials i prats del Ripollès’’. 

Mesures urbanístiques 

- Seria convenient la revisió del planejament urbanístic del municipi, el qual disposa d’una 
normativa poc específica pel que fa a la protecció del sòl no urbanitzable, que caldria 
ampliar i tenir en compte aquest espai. 

- Es recomana no permetre la instal�lació de cap tipus de tanca dins l’espai, per tal 
d’assegurar la connectivitat biològica i no crear nous eixos fragmentadors. 

- Per tal de millorar l’estat ecològic del sector i no influir de manera negativa sobre les 
poblacions de flora i fauna presents, es recomana limitar l’accés motoritzat a l’espai amb el 
tancament de diverses pistes forestals. 

- Es considera poc estricte l’actual control de llicències de caça i l’activitat en sí mateixa, 
quedant fora de protecció espècies amenaçades i afectant-ne les seves poblacions a 
conseqüència d’aquesta activitat. Així doncs, es recomana una major implicació de la 
regulació de la caça. 

- No s’hauria de permetre cap tipus de construcció dins l’àmbit de l’espai de Camí de 
Mogrony i a Coll de Merolla, per tal de mantenir el bon estat que actualment presenta i 
garantir la conservació que mereix. 

- Seria convenient dotar d’una protecció especial al prats de dall del sector, per tal d’afavorir 
a la continuació d’aquesta pràctica agrícola, que potencia la biodiversitat florística i 
l’harmonia paisatgística. 

- Per l’alt valor ecològic que presenta l’espai de Planes al�luvials i prats del Ripollès, es 
proposa revisar els planejaments municipals corresponents i protegir explícitament les 
planes i prats proposats de la ocupació urbanística,  mantenint  el seu ús agrícola-ramader 
actual. 

Mesures ambientals 

- És convenient la redacció de Projectes d’ordenació o Plans Tècnics de Gestió i Millora 
Forestals, per tal de la correcta gestió dels terrenys forestals. 

- Seria convenient portar un control i seguiment, a partir d’un Pla Especial, de les poblacions 
faunístiques de l’espai i més concretament, de cérvol i de gall salvatge, considerant-les com 
les dues espècies més. 

- Caldria redactar un Pla Especial de recuperació de pastures, per tal de mantenir l’estat 
actual d’aquestes i preservar els marges arbrats que limiten aquests espais. 

- Es recomana la redacció d’un Pla Especial de recuperació d’hàbitats associats a  planes 
al�luvials, prats de pastura i feixes del sector. Recuperar plans i feixes abandonades amb 
criteris ecològics per tal de millorar la connectivitat entre ecosistemes. 

- És necessària una millor gestió del purins, per tal d'evitar l'abocament inconscient i 
desmesurat que s'està duent a terme.  

- Es recomana iniciar campanyes de formació al sector agrari i ramader per donar-los a 
conèixer els greuges que comporta el mal ús dels purins. Així com traslladar-los la 
importància de fer agricultura i ramaderia ecològica en front de la convencional, per evitar 
els problemes socials i ecològics que aquesta està comportant. 

- Es recomana sensibilitzar les institucions locals i comarcals, la gent de la població de 
Gombrèn i els docents de les Comarques Ripollesa i Berguedana del valor didàctic dels 
afloraments geològics dels sector. 
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Llanars: “Baga de Carboners, bac de Setcases i Vall de Carlat’’, “Espinalba, Cavallera’’, 
“Riera de Faitús’’, “Puig de les Agudes, Puig Sistra i Puig Moscós’’, “Planes al�luvials i prats 
del Ripollès’’. 

Mesures urbanístiques 

- Classificació com a SNU especialment protegit tota la zona de l’espai Plans al�luvials i prats 
del Ripollès, dins el municipi de Llanars, que actualment consta com a Sòl Apte per 
Urbanitzar,  garantint la protecció dels valors ecològics.  Desqualificació del sector a través 
d’una modificació puntual del planejament urbanístic vigent. 

- Es recomana establir un servei de transport públic per tal de disminuir el trànsit i 
l’afluència de vehicles a la carretera que va de Setcases a Vallter, sobretot durant la 
temporada d’esquí. 

- Per l’obertura de noves pistes caldria l’obtenció de llicència municipal i l’amplada mai 
hauria de ser superior als 3 metres. El seu ús hauria de ser únicament destinat al propi de 
l’activitat forestal. 

- Seria convenient vetar el trànsit motoritzat de certes pistes forestals del sector, per tal de 
disminuir l’impacte que el trànsit produeix. 

- Caldria establir criteris d’urbanització sostenibles en el planejament general de Llanars, 
per tal de limitar el creixement urbanístic que ha sofert el territori de Faitús en els darrers 
anys, en detriment de la qualitat paisatgística i natural del sector. 

- De manera general en tot l’espai de Baga de Carboners, bac de Setcases i Vall de Carlat 
no s’haurien de permetre l’ampliació de llicències extractives ni la instal�lació de noves 
activitats d’aquest tipus. Així mateix, s’hauria de assegurar la completa restauració de les 
actuals activitats extractives un cop aquestes finalitzin. En aquest sentit, caldria que els 
municipis modifiquessin els seus planejaments per evitar la implantació d’aquest tipus 
d’activitats. 

- L’actual planejament de Llanars no contempla cap tipus de protecció dels cursos fluvials, 
en aquest sentit es recomana establir una franja de 5 metres a banda i banda de la riera de 
Faitús on no hi sigui permesa cap tipus d’actuació i fins a 50 metres on només hi siguin 
permeses les activitats agrícoles i ramaderes. 

- És necessari limitar el trànsit motoritzat per sobre el veïnat d’Espinalba, per tal de 
disminuir l’impacte que provoca als elements biòtics i abiòtics del sector (augment de soroll, 
erosió del sòl, abocament de deixalles, desestructuració de la flora, etc.). 

- És convenient no permetre la instal�lació de qualsevol nova construcció dins el sector 
delimitat, per tal de garantir l’estabilitat de la riera de Faitús. 

- Es recomana l’elaboració d’una normativa de protecció més específica respecte al 
principals valors de l’espai i en concret de les torberes i dels prats humits. 

- Caldria evitar la implantació de qualsevol tipus de construcció incloent també les de utilitat 
pública i interès social, dins l’espai de Puig de les Agudes, Puig Sistra i Puig Moscós. 

- Per l’alt valor ecològic que presenta l’espai de Planes al�luvials i prats del Ripollès, es 
proposa revisar els planejaments municipals corresponents i protegir explícitament les 
planes i prats proposats de la ocupació urbanística,  mantenint  el seu ús agrícola-ramader 
actual. 

Mesures ambientals 

- Es recomana la redacció i aplicació de PTGMF per tal de compatibilitzar l’explotació 
silvícola amb la conservació de l’ecosistema, especialment d’aquelles àrees amb un grau de 
maduresa més alt. En aquest sentit també caldrien actuacions per tal de millorar l’estat 
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d’algunes avetoses.  

- Es recomana des dels ens locals afavorir l’activitat agrícola de productes tradicionals com 
la patata de Camprodon, així com l’activitat ramadera extensiva ecològica.  

- Es convenient executar Plans Tècnics de Gestió Cinegètica, amb l’objectiu de limitar i 
controlar les llicències de caça, evitant possibles afeccions a fauna protegida. S’hauria 
d’evitar donar permisos de caça durant l’època de cria de les espècies més sensiblement 
alterables. 

- Es recomana instar de forma urgent a l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) per tal de 
garantir un sistema de depuració d’aigües eficient, amb la intenció de solucionar els 
abocaments directes que es produeixen a la riera de Faitús per part de granges i particulars. 

- Es recomana iniciar un procés de millora de l’estat ecològic de la riera de Faitús a partir 
d’un Pla Especial Fluvial, tant a nivell de qualitat de les aigües, com a nivell de recuperació 
del bosc de riber adjacent. 

- És convenient afavorir el manteniment dels prats de dall i al mateix temps, potenciar 
l’estructura dels marges arbrats presents entre aquests. 

- S’hauria d’incidir en el compliment d’unes bones pràctiques agrícoles i ramaderes, evitant 
el sobrepasturatge en aquells sectors on l’eutrofització és evident. 

- Es recomana la redacció d’un Pla Especial de recuperació d’hàbitats associats a  planes 
al�luvials, prats de pastura i feixes del sector. Recuperar plans i feixes abandonades amb 
criteris ecològics per tal de millorar la connectivitat entre ecosistemes. 

- És necessària una millor gestió del purins, per tal d'evitar l'abocament inconscient i 
desmesurat que s'està duent a terme.  

- Es recomana iniciar campanyes de formació al sector agrari i ramader per donar-los a 
conèixer els greuges que comporta el mal ús dels purins. Així com traslladar-los la 
importància de fer agricultura i ramaderia ecològica en front de la convencional, per evitar 
els problemes socials i ecològics que aquesta està comportant.  
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Les Llosses: ‘‘Serra de Sant Marc. Voltant de Rasos de Tubau’’, “Serra de Santa 
Margarida de Vinyoles-Serra de Sovelles’’, “Serra de Matamala’’, “Les fagedes de Ripoll (de 
Terrades, de Sant Quintí, del Catllà i de Puigbò)’’, “L’Escala, Llastanosa’’, “Riera de Merlès i 
Riera de Llimòs’’, “Torrent d’Estiula i Baga de Colomer’’, “Riera de Vilardell, Bufatals’’, “Riu 
Merdançol o Margansol’’, “Coll de Solis’’, “Planes al�luvials i prats del Ripollès’’. 

Mesures urbanístiques 

- És convenient regular de manera específica les tanques per tal de garantir la permeabilitat 
de la fauna. Aquestes haurien de ser de fusta o vegetals i els filats longitudinals. En sòls 
forestals no s’hauria de permetre cap tipus de tanca. 

- Seria convenient limitar la instal�lació de càmpings en domini hidràulic, no permetent-ne la 
seva ampliació ni la nova construcció de cap altre.  

- És necessari promoure la correcta gestió dels residus i de les aigües residuals del càmping 
“El Saiol”. 

- Fora necessari establir relacions de coordinació amb la comarca del Berguedà per tal de 
portar una gestió conjunta sobre l’espai del Riu Merdançol. 

- Per tal de millorar l’estat ecològic del sector i no influir de manera negativa sobre les 
poblacions de flora i fauna presents, es recomana limitar l’accés motoritzat a l’espai amb el 
tancament de diverses pistes forestals. 

- L’actual planejament autoritza dins el SNU agrícola, obres d’edificis o instal�lacions 
d’utilitat pública o interès social. Es recomana que la construcció d’aquestes impliqui la 
redacció d’un Pla Especial que contempli l’impacte ambiental i paisatgístic i que reguli les 
condicions formals, estètiques i tècniques d’aquesta.   

- Es considera poc estricte l’actual control de llicències de caça i l’activitat en sí mateixa, 
quedant fora de protecció espècies amenaçades i afectant-ne les seves poblacions a 
conseqüència d’aquesta activitat. Així doncs, es recomana una major implicació de la 
regulació de la caça. 

- Es recomana la redacció del catàleg de masies, salvaguardar el patrimoni cultural i afavorir 
la seva rehabilitació.  

- Es recomana coordinar el planejament territorial del Ripollès i d’Osona per tal de millorar 
la situació actual de la gestió d’espais amb interès natural, paisatgístic i social compartit. 

- S’hauria de respectar una distància de 50 metres de radi al voltant qualsevol font o 
brollador, on no s’hi permetria cap tipus d’actuació. 

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal, l’amplada mai hauria de ser 
superior als 3 metres i el seu ús tan sols destinat al propi de l’activitat forestal. 

- Per l’alt valor ecològic que presenta l’espai de Planes al�luvials i prats del Ripollès, es 
proposa revisar els planejaments municipals corresponents i protegir explícitament les 
planes i prats proposats de la ocupació urbanística,  mantenint  el seu ús agrícola-ramader 
actual. 

Mesures ambientals 

- Seria convenient portar un control i seguiment, a partir d’un Pla Especial, de les poblacions 
faunístiques de l’espai i més concretament, de cérvol i de gall salvatge, considerant-les com 
les dues espècies més. 

- Es recomana la redacció i aplicació de PTGMF i PSG per tal de compatibilitzar l’explotació 
silvícola amb la conservació de la biodiversitat associada,  especialment en aquells boscos 
amb un grau de maduresa més alt, i recuperar boscos autòctons com les rouredes i 
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fagedes. 

- Seria convenient la redacció d’un Pla Fluvial per tal de gestionar l’ús i freqüentació de 
l’espai i en especial contemplar la recuperació del cranc de riu autòcton, delimitar zones 
protegides dels usos lúdics o recreatius i millorar l’estat actual del bosc de ribera. 

- Es recomana augmentar la vigilància per parts dels agents forestals durant el període 
estival, per tal d’assegurar una correcta freqüentació de l’espai i evitar la contaminació de la 
riera per abocaments de deixalles.  

- Seria convenient elaborar i fer difusió d’un manual de bones pràctiques del visitant, 
donant consells de respecte al medi ambient i les conseqüències d’un comportament poc 
respectuós amb aquest (problemàtica del punts d’abocament de deixalles, erosió de les 
pistes forestals, afecció sobre la fora i fauna, recol�lecció de minerals, etc). 

- És convenient la redacció de Plans Tècnics de Gestió Cinegètica, per tal de gestionar la 
caça dins el sector, evitant d’aquesta manera afeccions directes sobre espècies de fauna 
protegides i establint un règim de control de permisos més eficaç. 

- Es recomana la redacció d’un Pla Especial de recuperació d’hàbitats associats a  planes 
al�luvials, prats de pastura i feixes del sector. Recuperar plans i feixes abandonades amb 
criteris ecològics per tal de millorar la connectivitat entre ecosistemes. 

- És necessària una millor gestió del purins, per tal d'evitar l'abocament inconscient i 
desmesurat que s'està duent a terme.  

- Es recomana iniciar campanyes de formació al sector agrari i ramader per donar-los a 
conèixer els greuges que comporta el mal ús dels purins. Així com traslladar-los la 
importància de fer agricultura i ramaderia ecològica en front de la convencional, per evitar 
els problemes socials i ecològics que aquesta està comportant.  
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Molló: “Baga de Carboners, bac de Setcases i Vall de Carlat’’, “Puig de les Agudes, Puig 
Sistra i Puig Moscós’’, “Carena del Puig de la Clapa, coll d’Ares i Montfalgars’’, “El riu Ritort’’, 
“Planes al�luvials i prats del Ripollès’’. 

Mesures urbanístiques 

- Es recomana establir un servei de transport públic per tal de disminuir el trànsit i 
l’afluència de vehicles a la carretera que va de Setcases a Vallter, sobretot durant la 
temporada d’esquí. 

- Per l’obertura de noves pistes caldria l’obtenció de llicència municipal i l’amplada mai 
hauria de ser superior als 3 metres. El seu ús hauria de ser únicament destinat al propi de 
l’activitat forestal. 

- Seria convenient vetar el trànsit motoritzat de certes pistes forestals del sector, per tal de 
disminuir l’impacte que el trànsit produeix. 

- En cap cas no s’hauria de permetre la construcció de noves edificacions en sòl no 
urbanitzable de caràcter unifamiliar i desvinculades del món agrari, aspecte que s’hauria de 
modificar en el planejament de Molló, concretament en el seu article 149. 

- De manera general en tot l’espai de Baga de Carboners, bac de Setcases i Vall de Carlat, 
no s’haurien de permetre l’ampliació de llicències extractives ni la instal�lació de noves 
activitats d’aquest tipus. Així mateix, s’hauria de assegurar la completa restauració de les 
actuals activitats extractives un cop aquestes finalitzin. En aquest sentit, caldria que els 
municipis modifiquessin els seus planejaments per evitar la implantació d’aquest tipus 
d’activitats. 

- Es recomana l’elaboració d’una normativa de protecció més específica respecte al 
principals valors de l’espai i en concret de les torberes i dels prats humits. 

- Seria recomanable establir  una clau de protecció específica per els cursos fluvials. 

- Caldria evitar la implantació de qualsevol tipus de construcció incloent també les de utilitat 
pública i interès social, dins l’espai de Puig de les Agudes, Puig Sistra i Puig Moscós. 

- Es recomana establir una clau de protecció específica per els cursos fluvials, on es 
reconegui una franja de 5 m d’ampla a banda i banda dels rius i torrents on no si permeti 
cap tipus d’actuació, i fins a 50 m on només hi siguin permesos els usos relacionats amb 
l’activitat agrícola, ramadera i/o forestals. 

- Es recomana no permetre la construcció de cap tipus d’infraestructura dins l’espai de 
Carena del Puig de la Clapa, coll d’Ares i Montfalgars, ja sigui viaria o d’aprofitament 
energètic, per tal de garantir l’estabilitat del sector, tenint en compte que es tracta d’una 
importat zona de pas d’aus migratòries i amb una elevada funcionalitat ecològica. 

- Dins l’espai del riu Ritort, no s’haurien de permetre cap tipus de construcció d’utilitat 
pública ni interès social, excepte aquelles vinculades a la protecció i conservació del 
ecosistema fluvial. En aquest cas, aquestes haurien d’estar condicionades a la redacció d’un 
Pla especial que contempli entre altres aspectes un estudi d’impacte ambiental i paisatgístic 
i els efectes territorials de la seva implantació.  

- Per l’alt valor ecològic que presenta l’espai de Planes al�luvials i prats del Ripollès, es 
proposa revisar els planejaments municipals corresponents i protegir explícitament les 
planes i prats proposats de la ocupació urbanística,  mantenint  el seu ús agrícola-ramader 
actual. 

Mesures ambientals 

- Es recomana la redacció i aplicació de PTGMF per tal de compatibilitzar l’explotació 
silvícola amb la conservació de l’ecosistema, especialment d’aquelles àrees amb un grau de 



 
 

351 
 

maduresa més alt. En aquest sentit també caldrien actuacions per tal de millorar l’estat 
d’algunes avetoses.  

- És convenient afavorir el manteniment dels prats de dall i al mateix temps, potenciar 
l’estructura dels marges arbrats presents entre aquests. 

- S’hauria d’incidir en el compliment d’unes bones pràctiques agrícoles i ramaderes, evitant 
el sobrepasturatge en aquells sectors on l’eutrofització és evident. 

- Es proposa realitzar campanyes de sensibilització ambiental a monitors, mestres i altres 
professionals implicats en l’educació ambiental, en el respecte del món mineral, amb 
conscienciació dels corresponents efectes negatius que comporta la pràctica del 
col�leccionisme. 

- Es proposa promoure estudis que permetin analitzar la funcionalitat ecològica del sector i 
projectes de recerca i seguiment de la migració, en cooperació internacional amb 
investigadors francesos. 

- Es recomana la redacció d’un Pla Especial de Millora Fluvial per tal de mantenir i millorar 
l’estat ecològic del riu Ritort, afavorir el bosc de ribera i iniciar un seguiment estricte de la 
minicentral de Molló, per determinar-ne els impactes que en deriven. 

- Es recomana fomentar la conservació dels marges arbrats i els prats de dall del sector, 
degut a la riquesa florística i faunística que alberguen. 

- Es recomana la redacció d’un Pla Especial de recuperació d’hàbitats associats a  planes 
al�luvials, prats de pastura i feixes del sector. Recuperar plans i feixes abandonades amb 
criteris ecològics per tal de millorar la connectivitat entre ecosistemes. 

- És necessària una millor gestió del purins, per tal d'evitar l'abocament inconscient i 
desmesurat que s'està duent a terme.  

- Es recomana iniciar campanyes de formació al sector agrari i ramader per donar-los a 
conèixer els greuges que comporta el mal ús dels purins. Així com traslladar-los la 
importància de fer agricultura i ramaderia ecològica en front de la convencional, per evitar 
els problemes socials i ecològics que aquesta està comportant.  
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Ogassa: ‘‘El solei de Sant Amanç’’, “Mines d’Ogassa’’, “Espinalba, Cavallera’’, “Serrat del 
Pollastre-El Verdaguer’’, “Planes al�luvials i prats del Ripollès’’. 

Mesures urbanístiques 

- Es recomana donar a l’espai del Solei de Sant Amanç la protecció natural que li pertoca, ja 
sigui individualment declarant-lo EIN o formant part de l’actual EIN de Serra Cavallera. 

- Caldria regular de manera específica les tanques per tal de garantir la permeabilitat de la 
fauna. Aquestes haurien de ser de fusta o vegetals i els filats longitudinals. En sòls forestals 
no s’haurien de permetre. 

- En sòl forestal, per la implantació de construccions d’utilitat pública i interès social i 
aquelles relacionades amb l’execució manteniment i el servei de les obres públiques, 
s’hauria de redactar un Pla Especial que contemplés l’impacte ambiental i paisatgístic i que 
regulés les condicions formals, estètiques i tècniques. 

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal i l’amplada mai hauria de ser 
superior als 3 metres i el seu ús tan sols destinat al propi de l’activitat forestal. 

- Es recomana al municipi d’Ogassa la redacció d’un planejament urbanístic amb claus 
específiques de protecció dels valors naturals presentsa l’espai de Espinalba, Cavallera. 

- Es convenient respectar integrament una franja de 5 metres d’amplada al costat de la llera 
del riu, on no hi sigui compatible cap tipus d’actuació i fins a 50 metres on només es 
permetin usos agrícoles o forestals. 

- És necessari limitar el trànsit motoritzat per sobre el veïnat d’Espinalba, per tal de 
disminuir l’impacte que provoca als elements biòtics i abiòtics del sector (augment de soroll, 
erosió del sòl, abocament de deixalles, desestructuració de la flora, etc.). 

- Per l’alt valor ecològic que presenta l’espai de Planes al�luvials i prats del Ripollès, es 
proposa revisar els planejaments municipals corresponents i protegir explícitament les 
planes i prats proposats de la ocupació urbanística,  mantenint  el seu ús agrícola-ramader 
actual. 

Mesures ambientals 

- Es recomana la redacció de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestals per tal d’assegurar 
la correcte gestió del sector.  

- Es recomana establir criteris de freqüentació de l’espai respectuosos amb el medi, per tal 
de que l’impacte generat sigui mínim, sobre el sòl, la flora i la fauna. A més, caldria 
augmentar la vigilància per part dels agents forestals per tal d’assegurar que es segueixen 
les bones pràctiques recomenades.  

- Es recomana des dels ens locals afavorir l’activitat agrícola de productes tradicionals com 
la patata de Camprodon, així com l’activitat ramadera extensiva ecològica.  

- Caldria prendre consciència de l’elevat valor científic que presenten els afloraments del 
sector de les Mines d’Ogassa, potenciant les activitats didàctiques respectuoses amb l’entorn 
i establint criteris de no edificació en tot l’àmbit.  

- Es recomana potenciar la ramaderia extensiva, preferentment amb races de bestiar 
autòcton (ovella ripollesa, vaca bruna, etc.), des dels ens locals, com a eina de gestió i 
millora de l’estat dels boscos i com a mesura preventiva contra incendis. 

- Es convenient executar Plans Tècnics de Gestió Cinegètica, amb l’objectiu de limitar i 
controlar les llicències de caça, evitant possibles afeccions a fauna protegida. S’hauria 
d’evitar donar permisos de caça durant l’època de cria de les espècies més sensiblement 
alterables. 
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- Es recomana la redacció d’un Pla Especial de recuperació d’hàbitats associats a  planes 
al�luvials, prats de pastura i feixes del sector. Recuperar plans i feixes abandonades amb 
criteris ecològics per tal de millorar la connectivitat entre ecosistemes. 

- És necessària una millor gestió del purins, per tal d'evitar l'abocament inconscient i 
desmesurat que s'està duent a terme.  

- Es recomana iniciar campanyes de formació al sector agrari i ramader per donar-los a 
conèixer els greuges que comporta el mal ús dels purins. Així com traslladar-los la 
importància de fer agricultura i ramaderia ecològica en front de la convencional, per evitar 
els problemes socials i ecològics que aquesta està comportant.  
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Pardines: “Bosc de Ribes i de Pardines’’. 

Mesures urbanístiques 

- Es recomana que el futur PUOP estableixi una normativa més específica de protecció del 
sòl no urbanitzable i en concret que vetlli per la protecció dels sistemes naturals i el 
paisatge. 

- El municipi de Pardines hauria d’incloure una normativa més específica i que garanteixi el 
manteniment i la protecció dels prats de dall, enfront a la urbanització, la transformació en 
conreus o a la degradació d’aquests ambients. 

- Caldria limitar l’accés motoritzat a les pistes forestals, permetent només el pas a peu o 
amb vehicles no motoritzats, amb el clar objectiu de disminuir l’impacte sobre el medi 
abiòtic i biòtic. 

- Les tanques haurien de ser preferentment vives (arbustives o arbrades denses), de fil de 
pastor o de fusta i en cas d’impossibilitat, d’obra massissa fins a 0,40 metres. En sòl forestal 
no s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

Mesures ambientals 

- És necessari la redacció de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal, per tal d’assegurar la 
conservació dels boscos del sector i la fauna associada a aquests. 
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Planoles: “Pla de les Salines-Muntanya de palòs-Collada de Toses’’, “Vall d’Estremera i 
bosc d’Estremera’’, “Planes al�luvials i prats del Ripollès’’. 

Mesures urbanístiques 

- Classificació com a SNU especialment protegit  la zona de l’espai Plans al�luvials i prats del 
Ripollès, que actualment consta com a sòl urbà,  garantint la protecció dels valors ecològics.  
Desqualificació del sector a través d’una modificació puntual del POUP de la Vall de Ribes. 

- L’espai de Pla de les Salines-Muntanya de palòs-Collada de Toses, presenta uns valors 
naturalístics excel�lents i per tant es considera que s’hauria d’incloure dins el futur Parc 
natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. 

- Caldria regular l’accés motoritzat al sector amb el tancament d’algunes pistes forestals 
(pista fins a l’Home Mort), per tal que només s’hi pogués accedir a peu o vehicle no 
motoritzat, minvant d’aquesta maner l’impacte provocat per la sobrefreqüentació.  

- Per les característiques naturals pròpies del sector de Vall d’Estremera i bosc d’Estremera, 
es recomana incloure l’espai dins el futur Parc natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. 

- Es recomana que el futur POUP de la Vall de Ribes estableixi uns criteris de protecció del 
sòl no urbanitzable específics per tal de potenciar els valors principals que presenta la vall 
respecte als sistemes naturals i al paisatge. 

- Per la fragilitat i excepcionalitat dels valors naturals del sector de Pla de les Salines-
Muntanya de palòs-Collada de Toses, es recomana no construir ni habilitar cap construcció o 
infraestructura nova. 

- Per l’alt valor ecològic que presenta l’espai de Planes al�luvials i prats del Ripollès, es 
proposa revisar els planejaments municipals corresponents i protegir explícitament les 
planes i prats proposats de la ocupació urbanística,  mantenint  el seu ús agrícola-ramader 
actual. 

Mesures ambientals 

- Es recomana la redacció de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal per tal de garantir la 
continuïtat de l’estat actual dels boscos del sector i afavorir la reforestació del sector que es 
va cremar. 

- Es convenient establir un codi de bones pràctiques ramaderes per tal d’evitar el sobre 
pasturatge del sector. Es podria potenciar la ramaderia extensiva ecològica de races 
autòctones, com a eina de gestió forestal. 

- És necessari netejar i desenvolupar mecanismes de gestió per evitar nous punts 
d’abocament de residus presents al llarg de la carretera N-260.  

- Es convenient executar Plans Tècnics de Gestió Cinegètica, amb l’objectiu de limitar i 
controlar les llicències de caça, evitant possibles afeccions a fauna protegida. S’hauria 
d’evitar donar permisos de caça durant l’època de cria del trencalòs (de desembre a juny). 

- És recomanable redactar una guia de bones pràctiques pels visitants, per tal de 
conscienciar a la població dels greuges associats a conductes tals com: recol�lecció de 
minerals, captura d’invertebrats, abocament de deixalles, el trànsit motoritzat, etc. 

- Es recomana la redacció d’un Pla Especial de recuperació d’hàbitats associats a  planes 
al�luvials, prats de pastura i feixes del sector. Recuperar plans i feixes abandonades amb 
criteris ecològics per tal de millorar la connectivitat entre ecosistemes. 

- És necessària una millor gestió del purins, per tal d'evitar l'abocament inconscient i 
desmesurat que s'està duent a terme.  

- Es recomana iniciar campanyes de formació al sector agrari i ramader per donar-los a 
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conèixer els greuges que comporta el mal ús dels purins. Així com traslladar-los la 
importància de fer agricultura i ramaderia ecològica en front de la convencional, per evitar 
els problemes socials i ecològics que aquesta està comportant.  
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Queralbs: “Vall d’Estremera i bosc d’Estremera’’, “Fontalba, els Planassos’’, “Bosc de 
Ribes i de Pardines’’. 

Mesures urbanístiques 

- Es recomana que el futur PUOP estableixi una normativa més específica de protecció del 
sòl no urbanitzable i en concret que vetlli per la protecció dels sistemes naturals i el 
paisatge. 

- Hauria d’incloure una normativa més específica i que garanteixi el manteniment i la 
protecció dels prats de dall, enfront a la urbanització, la transformació en conreus o a la 
degradació d’aquests ambients. 

- Per les característiques naturals pròpies del sector de Vall d’Estremera i bosc d’Estremera, 
es recomana incloure l’espai dins el futur Parc natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. 

- Es convenient incloure, almenys, el sector més occidental i per sobre dels 1.500 m 
d’altitud de l’espai Fontalaba, els Planassos, dins el futur Parc natural de les Capçaleres del 
Ter i del Freser. 

- És necessari establir una major regulació del trànsit motoritzat per les pistes forestals, 
prohibint circular en època de cria de les espècies protegides com el trencalòs. Al mateix 
temps s’hauria d’evitar que s’asfalti qualsevol de les pistes forestals del sector. 

- Les tanques haurien de ser preferentment vives (arbustives o arbrades denses), de fil de 
pastor o de fusta i en cas d’impossibilitat, d’obra massissa fins a 0,40 metres. En sòl forestal 
no s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

Mesures ambientals 

- És convenient redactar i executar Plans de Gestió i Millora Forestal, per tal de millorar 
l’estat ecològic dels boscos del sector i evitar possibles afeccions sobre aquest hàbitat i la 
corresponent fauna associada. 

- Es convenient executar Plans Tècnics de Gestió Cinegètica, amb l’objectiu de limitar i 
controlar les llicències de caça, evitant possibles afeccions a fauna protegida. S’hauria 
d’evitar donar permisos de caça durant l’època de cria del trencalòs (de desembre a juny). 

- És recomanable redactar una guia de bones pràctiques pels visitants, per tal de 
conscienciar a la població dels greuges associats a conductes tals com: recol�lecció de 
minerals, captura d’invertebrats, abocament de deixalles, el trànsit motoritzat, etc. 

- Convé limitar les visites de les coves de Rialb per tal de mantenir el bon estat actual i 
evitar agressions sobre el sòl, la flora i la fauna del sector.  

- És imprescindible la rehabilitació i restauració de la zona afectada per les actuals obres de 
condicionament del túnel del cremallera de Núria, un aquestes cop finalitzin.   
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Ribes de Freser: “Vall d’Estremera i bosc d’Estremera’’, “Bosc de Ribes i de 
Pardines’’, “Riu Freser’’, “Esteriguella-les comes del Barricó’’, “Planes al�luvials i prats del 
Ripollès’’. 

Mesures urbanístiques 

- Es recomana que el futur PUOP estableixi una normativa més específica de protecció del 
sòl no urbanitzable i en concret que vetlli per la protecció dels sistemes naturals i el 
paisatge. 

- Es recomana que el futur POUP de la Vall de Ribes no permeti urbanitzar per sobre el nucli 
habitat de Ribes Altes.  

- Els municipi hauria d’incloure una normativa més específica, que garanteixi el 
manteniment i la protecció dels prats de dall, enfront a la urbanització, la transformació en 
conreus o a la degradació d’aquests ambients. 

- Per les característiques naturals pròpies del sector de Vall d’Estremera i bosc d’Estremera, 
es recomana incloure l’espai dins el futur Parc natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. 

- No s’hauria de permetre l’obertura de noves pistes forestals dins el sector d’Esteriguella-
les Comes d’en Barricó. 

- Caldria regular l’accés motoritzat al sector amb el tancament d’algunes pistes forestals 
(pista fins a l’Home Mort), per tal que només s’hi pogués accedir a peu o vehicle no 
motoritzat, minvant d’aquesta maner l’impacte provocat per la sobrefreqüentació. 

- Les tanques haurien de ser preferentment vives (arbustives o arbrades denses), de fil de 
pastor o de fusta i en cas d’impossibilitat, d’obra massissa fins a 0,40 metres. En sòl forestal 
no s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

- És convenient no permetre la construcció de noves infraestructures per tal de mantenir la 
fràgil estabilitat de l’estreta vall. 

- Seria convenient no permetre la construcció de noves instal�lacions o construccions de cap 
tipus, amb el clar objectiu de no malmetre l’estabilitat de l’espai d’Esteriguella.les Comes 
d’en Barricó. 

- Per l’alt valor ecològic que presenta l’espai de Planes al�luvials i prats del Ripollès, es 
proposa revisar els planejaments municipals corresponents i protegir explícitament les 
planes i prats proposats de la ocupació urbanística,  mantenint  el seu ús agrícola-ramader 
actual. 

Mesures ambientals 

- És convenient redactar i executar Plans de Gestió i Millora Forestal, per tal de millorar 
l’estat ecològic dels boscos del sector i evitar possibles afeccions sobre aquest hàbitat i la 
corresponent fauna associada. 

- Es convenient executar Plans Tècnics de Gestió Cinegètica, amb l’objectiu de limitar i 
controlar les llicències de caça, evitant possibles afeccions a fauna protegida. S’hauria 
d’evitar donar permisos de caça durant l’època de cria del trencalòs (de desembre a juny). 

- És recomanable redactar una guia de bones pràctiques pels visitants, per tal de 
conscienciar a la població dels greuges associats a conductes tals com: recol�lecció de 
minerals, captura d’invertebrats, abocament de deixalles, el trànsit motoritzat, etc. 

- Caldria que l’Agència Catalana de l’Aigua efectués un seguiment a l’estació depuradora 
d’aigües residuals de la Vall de Ribes i n’asseguri la funcionalitat i la capacitat de càrrega 
que suporta. 

- Cal evitar l’alteració de les cingleres i zones de rocallam on es troben les coves de Ribes i 
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també l’antic balneari en runes sobre les fonts termals. 

- S’aconsella la redacció i execució d’un Pla Especial de Millora Fluvial per tal de dur a terme 
diferents actuacions en millora de l’estat actual del riu Freser i en concret: afavorir la 
recuperació del bosc de ribera, evitant la tala dels exemplars arboris més madurs, delimitar 
i protegir el domini públic hidràulic i controlar els abocaments i residus d’indústries properes 
o vehicles estacionats vora el riu. 

- Es recomana la redacció d’un Pla Especial de recuperació d’hàbitats associats a  planes 
al�luvials, prats de pastura i feixes del sector. Recuperar plans i feixes abandonades amb 
criteris ecològics per tal de millorar la connectivitat entre ecosistemes. 

- És necessària una millor gestió del purins, per tal d'evitar l'abocament inconscient i 
desmesurat que s'està duent a terme.  

- Es recomana iniciar campanyes de formació al sector agrari i ramader per donar-los a 
conèixer els greuges que comporta el mal ús dels purins. Així com traslladar-los la 
importància de fer agricultura i ramaderia ecològica en front de la convencional, per evitar 
els problemes socials i ecològics que aquesta està comportant.  
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Ripoll: ‘‘El solei de Sant Amanç’’, “Serra de Matamala’’, “Les fagedes de Ripoll (de 
Terrades, de Sant Quintí, del Catllà i de Puigbò)’’, “L’Escala, Llastanosa’’, “Riera de Vilardell, 
Bufatals’’, “Cal Gat-Rama’’, “Serrat del Pollastre-El Verdaguer’’, “Planes al�luvials i prats del 
Ripollès’’, ‘‘Junyent del Ter i del Freser’’. 

Mesures urbanístiques 

- Es recomana donar a l’espai del Solei de Sant Amanç la protecció natural que li pertoca, ja 
sigui individualment declarant-lo EIN o formant part de l’actual EIN de Serra Cavallera. 

- Caldria regular de manera específica les tanques per tal de garantir la permeabilitat de la 
fauna. Aquestes haurien de ser de fusta o vegetals i els filats longitudinals. En sòls forestals 
no s’haurien de permetre. 

- En sòl forestal, per la implantació de construccions d’utilitat pública i interès social i 
aquelles relacionades amb l’execució manteniment i el servei de les obres públiques, 
s’hauria de redactar un Pla Especial que contemplés l’impacte ambiental i paisatgístic i que 
regulés les condicions formals, estètiques i tècniques. 

- L’obertura de noves pistes anirà lligada a una llicència municipal, l’amplada d’aquestes, 
mai haurà de ser superior als 3 metres i el seu ús tan sols hauria de ser destinat al propi de 
l’activitat forestal. 

- Seria convenient limitar la circulació motoritzada pel sector, per tal d’afavorir la seguretat 
de les espècies presents. 

- Es recomana la no intervenció en una franja de 5 m a banda i banda dels cursos aigua. En 
una franja de 50 m només s’hi haurien de permetre els usos agrícoles i forestals. Així 
mateix, és convenient respectar estrictament el límit establert pel LIC. 

- L’actual planejament de Ripoll autoritza dins el SNU, obres d’edificis o instal�lacions de 
d’utilitat pública o interès social. La implantació d’aquestes hauria d’anar condicionada a la 
redacció d’un Pla Especial que inclogui estudi d’impacte ambiental i paisatgístic i, que es 
regulin les condicions formals, estètiques i tècniques.   

- S’hauria de respectar una distància de 50 metres de radi al voltant qualsevol font o 
brollador on no s’hi permetés cap tipus d’actuació. 

- Les planes agrícoles en el conjunt de la comarca del Ripollès són escasses, i en aquest 
sector juguen un paper significatiu d’amortiment i de connectors ecològics. En aquest sentit 
es recomana que en ambdós municipis no es permeti cap tipus de construcció en l’espai de 
Cal Gat-Rama.  

- Per l’alt valor ecològic que presenta l’espai de Planes al�luvials i prats del Ripollès, es 
proposa revisar els planejaments municipals corresponents i protegir explícitament les 
planes i prats proposats de la ocupació urbanística,  mantenint  el seu ús agrícola-ramader 
actual. 

Mesures ambientals 

- Es recomana la redacció de Plant Tècnics de Gestió i Millora Forestals per tal de gestionar 
les fagedes de l’espai. Algunes de les accions que s’hi haurien d’incloure són: prioritzar la 
conservació de les fagedes en front de l’explotació forestal i delimitar els rodals de fageda 
amb millor estat de conservació per tal d’evitar el seu pastoreig.  

- Es recomana potenciar la ramaderia extensiva, preferentment amb races de bestiar 
autòcton (ovella ripollesa, vaca bruna, etc.), des dels ens locals, com a eina de gestió i 
millora de l’estat dels boscos i com a mesura preventiva contra incendis. 

- És convenient la redacció de Plans Tècnics de Gestió Cinegètica, per tal de gestionar la 
caça dins el sector, evitant d’aquesta manera afeccions directes sobre espècies de fauna 
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protegides i establint un règim de control de permisos més eficaç. 

- Seria convenient elaborar un manual de bones pràctiques del visitant, donant consells de 
respecte al medi ambient i les conseqüències d’un comportament poc respectuós amb 
aquest (problemàtica del punts d’abocament de deixalles, erosió de les pistes forestals, 
afecció sobre la fora i fauna, recol�lecció de minerals, etc). 

- Es recomana proposar mesures correctores per tal de minimitzar l’efecte barrera que 
provoca la carretera C-26 dins el sector. 

- Es recomana augmentar la vigilància per parts dels agents forestals durant el període 
estival, per tal d’assegurar una correcta freqüentació de l’espai i evitar la contaminació de la 
riera per abocaments de deixalles.  

- Es recomana l’aplicació del manual de bones pràctiques agrícoles i ramaderes per reduir 
l’abocament en excés de purins i altres compostos. 

- Es recomana la redacció d’un Pla Especial de recuperació d’hàbitats associats a  planes 
al�luvials, prats de pastura i feixes del sector. Recuperar plans i feixes abandonades amb 
criteris ecològics per tal de millorar la connectivitat entre ecosistemes. 

- És necessària una millor gestió del purins, per tal d'evitar l'abocament inconscient i 
desmesurat que s'està duent a terme.  

- Es recomana iniciar campanyes de formació al sector agrari i ramader per donar-los a 
conèixer els greuges que comporta el mal ús dels purins. Així com traslladar-los la 
importància de fer agricultura i ramaderia ecològica en front de la convencional, per evitar 
els problemes socials i ecològics que aquesta està comportant.  
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Sant Joan de les Abadesses: ‘‘Vall de Bianya’’, “Cal Gat-Rama’’, “Bac d’en 
Barrera, Serra de les Cambres, Bac del Mariner’’, “Serrat del Pollastre-El Verdaguer’’, 
“Planes al�luvials i prats del Ripollès’’. 

Mesures urbanístiques 

- Les tanques seran preferentment vives (arbustives o arbrades denses) o de fusta i, en cas 
d’impossibilitat, podran ser d’obra massissa fins a 0,40 metres i de reixat metàl�lic fins a 
1,80 metres. En sòl forestal no s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

- S’hauria restringir les activitats d’esports motoritzats en zones concretes aconseguint que  
l’afectació sobre el medi sigui localitzada i mínima. 

- Caldria limitar l’accés motoritzat a les pistes forestals de l’espai, permetent només el pas a 
peu o amb vehicles no motoritzats, amb l’objectiu de disminuir l’impacte sobre el medi 
abiòtic i biòtic. 

- Les ampliacions de les explotacions agropecuàries haurien d’estar limitades a creixements 
de fins a un 20% i a 200 unitats ramaderes. Les noves construccions d’ús agrícola o 
ramader no haurien d’estar permeses ja que l’espai actualment presenta problemes de 
contaminació dels aqüífers per nitrats. 

- Caldria que la normativa urbanística identifiques la zona de Cal Gat-Rama com d’especial 
protecció i hi desenvolupes una normativa adequada per a la seva preservació. 

- Les planes agrícoles en el conjunt de la comarca del Ripollès són escasses, i en aquest 
sector juguen un paper significatiu d’amortiment i de connectors ecològics. En aquest sentit 
es recomana que en ambdós municipis no es permeti cap tipus de construcció en l’espai de 
Cal Gat-Rama.  

- S’hauria de delimitar dins els planejament urbanístic del dos municipis una franja de 5 
metres a banda i banda dels cursos d’aigua on no hi fos permesa cap tipus d’actuació i fins 
a 50 metres on només hi siguin permeses activitats agrícoles i forestals. Així mateix, és 
convenient respectar estrictament el límit establert pel LIC. 

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal i l’amplada mai hauria de ser 
superior als 3 metres i el seu ús tan sols destinat al propi de l’activitat forestal. 

- L’actual normativa no és suficient per garantir la preservació de l’espai Bac d’en Barrera, 
Serra de les Cambres, Bac del Mariner i dels valors naturals que alberga. Per tant caldria la 
redacció d’una normativa urbanística que tractés adequadament aquesta zona i li atorgués 
una protecció adequada. 

- Per l’alt valor ecològic que presenta l’espai de Planes al�luvials i prats del Ripollès, es 
proposa revisar els planejaments municipals corresponents i protegir explícitament les 
planes i prats proposats de la ocupació urbanística,  mantenint  el seu ús agrícola-ramader 
actual. 

Mesures ambientals 

- Seria aconsellable dissenyar i establir passos de fauna a la carretera C-26, per tal 
d’augmentar la seva permeabilitat i trencar l’efecte barrera que actualment propicia. 

- En els indrets forestals i en especial de les masses d’alzinar, caldria incentivar i aplicar 
PTGMF. Les reforestacions s’haurien de limitar a espècies autòctones. 

- S’hauria de salvaguardar i protegir els rodals de roureda de roure pènol i de roure africà 
presents a la zona, pel seu valor biogeogràfic. 

- Es recomana proposar mesures correctores per tal de minimitzar l’efecte barrera que 
provoca la carretera C-26 dins el sector. 
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- Es recomana l’aplicació del manual de bones pràctiques agrícoles i ramaderes per reduir 
l’abocament en excés de purins i altres compostos. 

- Es recomana la redacció i aplicació de PTGMF per tal de compatibilitzar l’explotació 
silvícola amb la conservació de l’ecosistema, especialment d’aquelles àrees amb un grau de 
maduresa més alt i millorar l’estat d’algunes pinedes de pi roig. 

- Seria convenient elaborar un manual de bones pràctiques del visitant, donant consells de 
respecte al medi ambient i les conseqüències d’un comportament poc respectuós amb 
aquest (problemàtica del punts d’abocament de deixalles, erosió de les pistes forestals, 
afecció sobre la fora i fauna, recol�lecció de minerals, etc). 

- Es convenient executar Plans Tècnics de Gestió Cinegètica, amb l’objectiu de limitar i 
controlar les llicències de caça, evitant possibles afeccions a fauna protegida.  

- Es recomana la redacció d’un Pla Especial de recuperació d’hàbitats associats a  planes 
al�luvials, prats de pastura i feixes del sector. Recuperar plans i feixes abandonades amb 
criteris ecològics per tal de millorar la connectivitat entre ecosistemes. 

- És necessària una millor gestió del purins, per tal d'evitar l'abocament inconscient i 
desmesurat que s'està duent a terme.  

- Es recomana iniciar campanyes de formació al sector agrari i ramader per donar-los a 
conèixer els greuges que comporta el mal ús dels purins. Així com traslladar-los la 
importància de fer agricultura i ramaderia ecològica en front de la convencional, per evitar 
els problemes socials i ecològics que aquesta està comportant.  
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Sant Pau de Segúries: “Bac d’en Barrera, Serra de les Cambres, Bac del Mariner’’, 
“Planes al�luvials i prats del Ripollès’’. 

Mesures urbanístiques 

- L’actual normativa no és suficient per garantir la preservació de l’espai Bac d’en Barrera, 
Serra de les Cambres, Bac del Mariner i dels valors naturals que alberga. Per tant caldria la 
redacció d’una normativa urbanística que tractés adequadament aquesta zona i li atorgués 
una protecció adequada. 

- Caldria limitar l’accés motoritzat a les pistes forestals de l’espai, permetent només el pas a 
peu o amb vehicles no motoritzats, amb l’objectiu de disminuir l’impacte sobre el medi 
abiòtic i biòtic. 

- Seria convenient delimitar dins els planejament urbanístic dels municipis una franja de 5 
metres d’ampla a banda i banda dels cursos d’aigua on no hi fos permesa cap tipus 
d’actuació. En una franja de 50 metres només si hauria de permetre activitats agrícoles i 
forestals. 

- Per l’alt valor ecològic que presenta l’espai de Planes al�luvials i prats del Ripollès, es 
proposa revisar els planejaments municipals corresponents i protegir explícitament les 
planes i prats proposats de la ocupació urbanística,  mantenint  el seu ús agrícola-ramader 
actual. 

Mesures ambientals 

- És necessari la redacció de Plans Tècnics de Gestió i millora Forestal, per tal de recuperar 
els boscos autòctons del sector i la fauna associada a aquests hàbitats. També caldria 
aconseguir un manteniment d’aquests boscos com a comunitats vegetals amb sotabosc amb 
presència d’exemplars de faig i roures vells.  

- Es recomana la redacció d’un Pla Especial de recuperació d’hàbitats associats a  planes 
al�luvials, prats de pastura i feixes del sector. Recuperar plans i feixes abandonades amb 
criteris ecològics per tal de millorar la connectivitat entre ecosistemes. 

- És necessària una millor gestió del purins, per tal d'evitar l'abocament inconscient i 
desmesurat que s'està duent a terme.  

- Es recomana iniciar campanyes de formació al sector agrari i ramader per donar-los a 
conèixer els greuges que comporta el mal ús dels purins. Així com traslladar-los la 
importància de fer agricultura i ramaderia ecològica en front de la convencional, per evitar 
els problemes socials i ecològics que aquesta està comportant.  
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Setcases: “Ulldeter-Puig dels Lladres’’, “Baga de Carboners, bac de Setcases i Vall de 
Carlat’’, “Puig de les Agudes, Puig Sistra i Puig Moscós’’, “El Catllar de Vilallonga’’. 

Mesures urbanístiques 

- Es recomana l’adequació de la normativa vigent pel que fa referència al sòl no 
urbanitzable, dotant-lo de més línies de protecció i restringint usos permesos, per tal de 
mantenir l’estat actual d’aquest i no permetre’n la degradació. 

- Es recomana la inclusió de l’espai Ulldeter-Puig dels Lladres, al futur Parc Natural de les 
Capçaleres del Ter i del Freser i també a la Xarxa Natura 2000. 

- És convenient no permetre l’ampliació de les actuals instal�lacions de l’estació d’esquí 
Vallter 2000, per tal de salvaguardar els valors que encara perduren en el sector. 

- Caldria recuperar el sender GR-11 que a l’hivern queda tallat per la pista sud de l’estació i 
cap al sector del coll de la Marrana. 

- Es recomana establir un servei de transport públic per tal de disminuir el trànsit i 
l’afluència de vehicles a la carretera que va de Setcases a Vallter, sobretot durant la 
temporada d’esquí. 

- Per l’obertura de noves pistes caldria l’obtenció de llicència municipal i l’amplada mai 
hauria de ser superior als 3 metres. El seu ús hauria de ser únicament destinat al propi de 
l’activitat forestal. 

- Seria convenient vetar el trànsit motoritzat de certes pistes forestals del sector, per tal de 
disminuir l’impacte que el trànsit produeix. 

- De manera general en tot l’espai de Baga de Carboners, bac de Setcases i Vall de Carlat 
no s’haurien de permetre l’ampliació de llicències extractives ni la instal�lació de noves 
activitats d’aquest tipus. Així mateix, s’hauria de assegurar la completa restauració de les 
actuals activitats extractives un cop aquestes finalitzin. En aquest sentit, caldria que els 
municipis modifiquessin els seus planejaments per evitar la implantació d’aquest tipus 
d’activitats. 

- Es recomana l’elaboració d’una normativa de protecció més específica respecte al 
principals valors de l’espai i en concret de les torberes i dels prats humits. 

- Caldria evitar la implantació de qualsevol tipus de construcció incloent també les de utilitat 
pública i interès social, dins l’espai de Puig de les Agudes, Puig Sistra i Puig Moscós. 

- Es recomana establir una clau de protecció específica per els cursos fluvials, on es 
reconegui una franja de 5 m d’ampla a banda i banda dels rius i torrents on no si permeti 
cap tipus d’actuació, i fins a 50 m on només hi siguin permesos els usos relacionats amb 
l’activitat agrícola, ramadera i/o forestals. 

Mesures ambientals 

- Es recomana establir criteris ambientalment correctes per tal de gestionar l’estació d’esquí 
de Vallter 2000, aconseguint d’aquesta manera fer compatibles els usos lúdics del sector de 
forma respectuosa amb l’entorn. 

- Es recomana promoure la millora paisatgística de les àrees afectades per les pistes de 
l’estació d’esquí de Vallter 2000, actuant sobre els talussos i entorns de les instal�lacions 
existents a la cafeteria, la millora de la zona d’Ull de Ter,  l’eliminació de rètols obsolets, la 
instal�lació d’una senyalètica més adient, etc. 

- Es recomana la redacció i aplicació de PTGMF per tal de compatibilitzar l’explotació 
silvícola amb la conservació de l’ecosistema, especialment d’aquelles àrees amb un grau de 
maduresa més alt. En aquest sentit també caldrien actuacions per tal de millorar l’estat 
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d’algunes avetoses.  

- És convenient delimitar el sector de cria de al perdiu blanca i de l’ermini, restringint l’accés 
en èpoques concretes de l’any. 

- És convenient afavorir el manteniment dels prats de dall i al mateix temps, potenciar 
l’estructura dels marges arbrats presents entre aquests. 

- S’hauria d’incidir en el compliment d’unes bones pràctiques agrícoles i ramaderes, evitant 
el sobrepasturatge en aquells sectors on l’eutrofització és evident. 

- Seria convenient elaborar i difondre un manual de bones pràctiques del visitant, donant 
consells de respecte al medi ambient i les conseqüències d’un comportament poc respectuós 
amb aquest (problemàtica del punts d’abocament de deixalles, erosió de les pistes forestals, 
afecció sobre la fora i fauna, recol�lecció de minerals, etc). 
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Toses: “Pla de les Salines-Muntanya de palòs-Collada de Toses’’, “Obagues de Toses i de 
Fornells’’, “Pla d’Anyella’’. 

Mesures urbanístiques 

- Es recomana que el futur POUP de la Vall de Ribes estableixi uns criteris de protecció del 
sòl no urbanitzable específics per tal de potenciar els valors principals que presenta la vall 
respecte als sistemes naturals i al paisatge. 

- L’espai de Pla de les Salines-Muntanya de palòs-Collada de Toses, presenta uns valors 
naturalístics excel�lents i per tant es considera que s’hauria d’incloure dins el futur Parc 
natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. 

- Es recomana la inclusió del sector sud de l’espai del Pla d’Anyella, al futur Parc natural del 
Cadí – Moixeró, considerant els alts valors associats.   

- Amb caràcter d’urgència és creu necessari la delimitació estricte d’una zona per practicar 
el motorisme de muntanya, quedant la resta d’espai lliure d’aquesta activitat. 

- Es recomana limitar l’accés motoritzat al sector, permetent només el pas a peu o en 
vehicles no motoritzats.  

- Per la fragilitat i excepcionalitat dels valors naturals del sector de Pla de les Salines-
Muntanya de palòs-Collada de Toses, es recomana no construir ni habilitar cap construcció o 
infraestructura nova. 

- Es recomana la no construcció de cap tipus d’infraestructura dins el sector del Pla 
d’Anyella, per tal de salvaguardar els valors naturals intrínsecs que presenta. 

- S’hauria de regular l’accés motoritzat al sector, prohibint la circulació per determinades 
pistes. 

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal i l’amplada mai hauria de ser 
superior als 3 metres i el seu ús tan sols destinat al propi de l’activitat forestal. 

Mesures ambientals 

- Es recomana la redacció de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal per tal de garantir la 
continuïtat de l’estat actual dels boscos del sector i afavorir la reforestació del sector que es 
va cremar. 

- Es convenient establir un codi de bones pràctiques ramaderes per tal d’evitar el sobre 
pasturatge del sector. Es podria potenciar la ramaderia extensiva ecològica de races 
autòctones, com a eina de gestió forestal. 

- Caldria realitzar una neteja periòdica de brossa acumulada en el sector del Pla d’Anyella i 
sobretot alertar als visitants dels riscos que comporta llençar residus en ambients tals com 
aquests. 

- Es convenient executar Plans Tècnics de Gestió Cinegètica, amb l’objectiu de limitar i 
controlar les llicències de caça, evitant possibles afeccions a fauna protegida.  

- És necessari netejar i desenvolupar mecanismes de gestió per evitar nous punts 
d’abocament de residus presents al llarg de la carretera N-260.  
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Vallfogona del Ripollès: “Serrat del Pollastre-El Verdaguer’’, “Planes al�luvials i 
prats del Ripollès’’. 

Mesures urbanístiques 

- L’accés a les pistes forestals, concretament la pista de Ribamala – Coll de Jou, hauria de 
estar limitat al pas motoritzat, per tal d’assegurar la no afectació de l’espai. 

- S’hauria de limitar l’activitat extractiva a la superfície actual i un cop finalitzada no 
permetre la seva ampliació i actuar amb una restauració per minimitzar l’impacte visual i 
l’erosió. 

- Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal i l’amplada mai hauria de ser 
superior als 3 metres i el seu ús tan sols destinat al propi de l’activitat forestal. 

- Per l’alt valor ecològic que presenta l’espai de Planes al�luvials i prats del Ripollès, es 
proposa revisar els planejaments municipals corresponents i protegir explícitament les 
planes i prats proposats de la ocupació urbanística,  mantenint  el seu ús agrícola-ramader 
actual. 

Mesures ambientals 

- Es recomana la redacció i aplicació de PTGMF per tal de compatibilitzar l’explotació 
silvícola amb la conservació de l’ecosistema, especialment d’aquelles àrees amb un grau de 
maduresa més alt i millorar l’estat d’algunes pinedes de pi roig. 

- Seria convenient elaborar un manual de bones pràctiques del visitant, donant consells de 
respecte al medi ambient i les conseqüències d’un comportament poc respectuós amb 
aquest (problemàtica del punts d’abocament de deixalles, erosió de les pistes forestals, 
afecció sobre la fora i fauna, recol�lecció de minerals, etc). 

- Es convenient executar Plans Tècnics de Gestió Cinegètica, amb l’objectiu de limitar i 
controlar les llicències de caça, evitant possibles afeccions a fauna protegida.  

- Es recomana la redacció d’un Pla Especial de recuperació d’hàbitats associats a  planes 
al�luvials, prats de pastura i feixes del sector. Recuperar plans i feixes abandonades amb 
criteris ecològics per tal de millorar la connectivitat entre ecosistemes. 

- És necessària una millor gestió del purins, per tal d'evitar l'abocament inconscient i 
desmesurat que s'està duent a terme.  

- Es recomana iniciar campanyes de formació al sector agrari i ramader per donar-los a 
conèixer els greuges que comporta el mal ús dels purins. Així com traslladar-los la 
importància de fer agricultura i ramaderia ecològica en front de la convencional, per evitar 
els problemes socials i ecològics que aquesta està comportant.  
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Vilallonga de Ter: “Espinalba, Cavallera’’, “Puig de les Agudes, Puig Sistra i Puig 
Moscós’’, “El Catllar de Vilallonga’’, “Solana de Fontlletera-Serra de Mont Roig’’, “Planes 
al�luvials i prats del Ripollès’’. 

Mesures urbanístiques 

- Pel seu alt valor ecològic es recomana incloure el sector de Solana de Fontlletera-Serra de 
Mont Roig, dins el PEIN de serra Cavallera i dins el futur Parc Natural de les capçares del Ter 
i del Freser. 

- És necessari limitar el trànsit motoritzat per sobre el veïnat d’Espinalba, per tal de 
disminuir l’impacte que provoca als elements biòtics i abiòtics del sector (augment de soroll, 
erosió del sòl, abocament de deixalles, desestructuració de la flora, etc.). 

- Es convenient respectar integrament una franja de 5 metres d’amplada al costat de la llera 
del riu, on no hi sigui compatible cap tipus d’actuació i fins a 50 metres on només es 
permetin usos agrícoles o forestals. 

- Es recomana l’elaboració d’una normativa de protecció més específica respecte al 
principals valors de l’espai i en concret de les torberes i dels prats humits. 

- Caldria evitar la implantació de qualsevol tipus de construcció incloent també les de utilitat 
pública i interès social, dins l’espai de Puig de les Agudes, Puig Sistra i Puig Moscós. 

- No s’hauria de permetre la construcció de noves edificacions.   

- Caldria limitar el pas de vehicles motoritzats a les pistes forestals, concretament les pistes 
de Tregurà a Pardines i d’Abella a Pardines.  

- Es recomana establir una clau de protecció específica per els cursos fluvials, on es 
reconegui una franja de 5 m d’ampla a banda i banda dels rius i torrents on no si permeti 
cap tipus d’actuació, i fins a 50 m on només hi siguin permesos els usos relacionats amb 
l’activitat agrícola, ramadera i/o forestals. 

- Caldria definir una normativa específica de regulació de les tanques, les quals haurien de 
limitar-se a aquells sòls agrícoles i en aquells casos que siguin imprescindibles per a la 
ramaderia extensiva. En aquest cas aquestes haurien de ser de vegetal viu o de materials 
que permetin la transparència i el pas de la fauna terrestre pròpia del lloc, com els de pastor 
elèctric. No s’haurien d’admetre tanques d’obra, llevat de murs de pedra seca de menys de 
0,30 metres d’alçada. 

- Per l’alt valor ecològic que presenta l’espai de Planes al�luvials i prats del Ripollès, es 
proposa revisar els planejaments municipals corresponents i protegir explícitament les 
planes i prats proposats de la ocupació urbanística,  mantenint  el seu ús agrícola-ramader 
actual. 

Mesures ambientals 

- Es recomana des dels ens locals afavorir l’activitat agrícola de productes tradicionals com 
la patata de Camprodon, així com l’activitat ramadera extensiva ecològica.  

- Es convenient executar Plans Tècnics de Gestió Cinegètica, amb l’objectiu de limitar i 
controlar les llicències de caça, evitant possibles afeccions a fauna protegida. S’hauria 
d’evitar donar permisos de caça durant l’època de cria de les espècies més sensiblement 
alterables. 

- És convenient afavorir el manteniment dels prats de dall i al mateix temps, potenciar 
l’estructura dels marges arbrats presents entre aquests. 

- S’hauria d’incidir en el compliment d’unes bones pràctiques agrícoles i ramaderes, evitant 
el sobrepasturatge en aquells sectors on l’eutrofització és evident. 
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- Seria convenient elaborar i difondre un manual de bones pràctiques del visitant, donant 
consells de respecte al medi ambient i les conseqüències d’un comportament poc respectuós 
amb aquest (problemàtica del punts d’abocament de deixalles, erosió de les pistes forestals, 
afecció sobre la fora i fauna, recol�lecció de minerals, etc). 

- Es recomana la redacció d’un Pla Especial de recuperació dels d’hàbitats del sector i 
realitzar una gestió de les repoblacions forestals ja iniciades. 

- Es recomana la redacció d’un Pla Especial de recuperació d’hàbitats associats a  planes 
al�luvials, prats de pastura i feixes del sector. Recuperar plans i feixes abandonades amb 
criteris ecològics per tal de millorar la connectivitat entre ecosistemes. 

- És necessària una millor gestió del purins, per tal d'evitar l'abocament inconscient i 
desmesurat que s'està duent a terme.  

- Es recomana iniciar campanyes de formació al sector agrari i ramader per donar-los a 
conèixer els greuges que comporta el mal ús dels purins. Així com traslladar-los la 
importància de fer agricultura i ramaderia ecològica en front de la convencional, per evitar 
els problemes socials i ecològics que aquesta està comportant.  
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CERDANYA 
 

Alp: “Boscos de la Molina i de les Serres de Salteguet, Paborde, Llaçanes i Puig de les 
Forques’’, “Plans al�luvials del riu d’Alp’’. 

Mesures urbanístiques 

-L’actual Pla Director Urbanístic de la Cerdanya, representa una eina útil per el territori, 
però resulta insuficient sense un planejament més específic i actualitzat per a cada municipi. 
Així doncs, es recomana al municipis la redacció d’una normativa més acurada per tal de 
gestionar i protegir el territori. 

-Es recomana que el planejament urbanístic, que correspon a un únic document, Pla 
General d’Ordenació Plurimunicipal, inclogui tal com ho fa el POUM de Puigcerdà, la redacció 
de plans de Producció Forestals, per tal de determinar les línies generals bàsiques per 
millorar la gestió dels boscos i les pastures, d’acord amb el que estableix el Pla General de 
Política Forestal. 

-S’hauria d’establir un criteri general en la instal�lació de tanques, per tal d’assegurar la 
permeabilitat de la fauna. En sòls forestals no s’hauria de permetre cap tipus. 

-És convenient afavorir el manteniment dels prats de dall, enfront a la tendència actual del 
conreu farratger per tal de mantenir la biodiversitat herbàcia d’aquests hàbitats. Al mateix 
temps s’hauria de potenciar la estructura dels marges arbrats entre prats de dall.  

-Dins la franja de 5 metres a banda i banda de la llera dels rius, no s’hauria de permetre 
cap tipus d’actuació que pogués alterar o malmetre el bosc de ribera, en seria un exemple la 
substitució de la vegetació riberal per plantacions de planifolis, com pollancres o plàtans. A 
50 metres a ambdós costats de les rieres només s’haurien de permetre usos agrícoles i 
forestals. 

Mesures ambientals 

-Seria recomanable afavorir la preservació de les pastures a partir de Plans Especials que 
potenciïn aquests hàbitats, per tal de donar continuïtat al paisatge identitari de la Cerdanya 
i fomentar la producció local d’aliments i races autòctones. 

-Caldria millorar la permeabilitat de la carretera GIV-4033 la qual fragmenta l’espai. En 
aquest sentit es recomana la construcció de diversos passos de fauna i garantir la mobilitat 
de la població faunística local. 

-Es recomana la redacció i execució d’un Pla Especial de Millora Fluvial, per tal de mantenir 
el bon estat ecològic de l’espai i millorar aquells conflictes presents. En aquest sentit 
aquesta hauria de contemplar: 

- La restauració dels trams de riu amb bosc de ribera degradat. 

- I l’eradicació d’espècies al�lòctones. 
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Bellver de Cerdanya: “Tossals de Baltarga i Torrelles-La Costa d’Urús’’, “Serra de 
la Cogulera-Santa Magdalena-Costa de Nèfol’’, “La Batllia’’, “Conques del torrent de la Farga 
i del riu Duran’’, “Plans al�luvials del riu Segre’’. 

Mesures urbanístiques 

- El Pla Director Urbanístic de la Cerdanya és un instrument útil per donar una visió general 
al territori, però la normativa resulta insuficient sense un planejament urbanístic propi per 
cada municipi, més adequat a les seves característiques. 

- És recomanable actualitzar el planejament d’acord amb la situació actual de la comarca i 
protegint aquests espais i llurs valors.  

- Es recomana incorporar a la normativa vigent una categoria especial per protegir els prats 
de dall per tal d’assegurar la continuïtat d’aquests espais enfront al canvi cap a conreus o 
zones urbanes. 

- Es creu convenient dotar d’una protecció especial, les zones on s’hi troba poblacions 
d’Adonis vernalis, planta perenne de la família de les ranunculàcies que es troba als prats 
secs i assolellats dels Pirineus, legalment protegida a Catalunya. 

- La construcció de qualsevol edifici en sòl forestal, hauria de quedar vetada i clarament 
reflectida en les normes urbanístiques dels municipis. 

- La normativa urbanística hauria d’incloure la protecció de rius i rieres a 5 metres a partir 
del marge que delimita el llit del riu. També caldria incorporar una franja de protecció de 50 
metres d’ampla, on no s’hauria de permetre cap edificació i només permetre-hi activitats 
agrícoles i forestals. 

- Es recomana establir criteris raonables i seguint la arquitectura tradicional cerdana, alhora 
de construir nous habitatges, evitant d’aquesta manera construir en antics prats de dall o 
amb formes, volums i colors totalment deslligats al territori. 

-Caldria establir límits per a les activitats extractives actuals i iniciar el procés de 
restauració, d’acord amb la Llei 12/1981 per a la restauració dels espais afectats per 
activitats extractives. 

-L’actual planejament, a l’apartat 1 de l’article 179, permet l’edificació aïllada en sòl rústec, 
fet que es considera del tot inoportú tenint en compte les característiques ecològiques que 
presenta el sector.  

Mesures ambientals 

- És convenient la redacció d’un Pla Especial per tal de recuperar les zones de pastura, 
entenent-les com espais d’elevat interès ecològic, paisatgístic i cultural. 

- Es recomana millorar les mesures de restauració aplicades a l’activitat extractiva ja 
finalitzada de coll de Saig, al municipi de Bellver de Cerdanya, per tal de reduir l’impacte 
visual que actualment genera aquest espai. 

- S’hauria d’incloure una protecció específica en els seus planejament per mantenir els prats 
de dall, enfront a la urbanització o a la transformació en conreus. 

- S’haurien de millorar les mesures de permeabilització de les infraestructures que es troben 
dins l’espai (C-16, E-09, LP-4033b), millorant d’aquesta manera la connectivitat biològica al 
sector. 

-Per tal de mantenir i condicionar l’estat ecològic del riu Segre, es recomana desenvolupar 
un Pla Especial de millora fluvial, per tal de gestionar d’una manera eficient els impactes 
que es localitzen al llarg del curs del riu. Dins de les actuacions que caldria dur a terme de 
forma més immediata trobem:  
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- Neteja de runes i brossa en punts d’abocament incontrolats.  

- Reforestació de trams de bosc de ribera en mal estat de conservació. 

- Mitigació de l’impacte que genera infraestructures adjacents al sector.   

-És convenient la rehabilitació dels talussos generats en la construcció de la carretera N-
260, els quals provoquen un fort impacte visual.  
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Bolvir: “Serra dels corrals Blancs i entorns de Montmalús i Niula’’, “Plans al�luvials del riu 
Segre’’, “Plans al�luvials del riu d’Aravó’’, “Pla de Sant Marc i Age’’, “Puig de Sant Martí-Pla 
de Saneja’’. 

Mesures urbanístiques 

- El Pla Director Urbanístic de la Cerdanya és un instrument útil per donar una visió general 
al territori, però la normativa resulta insuficient sense un planejament urbanístic propi per 
cada municipi, més adequat a les seves característiques. 

- Es recomana al municipi actualitzar el seu planejament municipal i garantir una protecció 
dels sòls agrícoles, forestals i riberals.  

- Es recomana atorgar a l’espai de Serra dels corrals Blancs i entorns de Montmalús i Niula, 
una classificació específica coma zona d’amortiment per l’EIN de la Tossa Plana de Lles – 
Puigpedrós i per tant gaudir d’una normativa urbanística més específica que salvaguardi els 
valors naturals principals del sector. 

- En tots els cursos fluvials caldria establir una franja de protecció de 5 metres a banda i 
banda dels marges que delimiten el curs fluvial on no s’hauria de permetre l’alteració de la 
vegetació de ribera (per tant restaria també restringida les plantacions de planifolis) ni la 
variació dels marges o l’alteració del curs 

- També caldria fixat una franja de protecció de 50 metres a banda i banda dels cursos 
fluvials on no s’hauria de permetre cap tipus de construcció ni tanca. 

- Caldria establir límits per a les activitats extractives actuals i iniciar el procés de 
restauració, d’acord amb la Llei 12/1981 per a la restauració dels espais afectats per 
activitats extractives. 

- Caldria protegir normativament els prats de dall que actualment hi ha a la zona i potenciar 
la restauració dels marges arbrats que limiten els prats. 

- Es recomana limitar els usos forestals només a aquells destinats a farratges pel bestiar 
(com és el cas dels freixes). Qualsevol altre ús es veuria com un alt greuge sobre el sector. 

- Només s’hauria de permetre las construcció de tanques en aquells sòls agrícoles i en 
aquells casos que siguin imprescindibles per a la ramaderia extensiva. En aquest cas les 
tanques haurien de ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència i el pas 
de la fauna terrestre pròpia del lloc, com els de pastor elèctric. No s’haurien d’admetre 
tanques d’obra, llevat de murs de pedra seca de menys de 0,30 metres d’alçada.  

- No s’hauria de permetre la construcció de cap nova edificació dins el sector que no vagi 
vinculada a l’activitat agrícola i/o ramadera. 

Mesures ambientals 

- Es recomana la redacció d’un Pla Especial per a mantenir l’estat actual dels prats de dall, 
les pastures, i també afavorir els marges arbrats i els conreus adjacents a aquests. 

- S’hauria de procurar la instal�lació d’abeuradors o punts d’aigua pel bestiar repartits pel 
sector, per tal de minimitzar l’impacte que produeix el trepig del bestiar sobre zones de 
mullera, especialment sensibles. 

- Per tal de mantenir i condicionar l’estat ecològic del riu Segre i dels rius i rieres que 
conformen el sector, es recomana desenvolupar un Pla Especial de millora fluvial, per tal de 
gestionar d’una manera eficient els impactes que es localitzen al llarg del curs del riu. Dins 
de les actuacions que caldria dur a terme de forma més immediata trobem:  

- Neteja de runes i brossa en punts d’abocament incontrolats.  
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- Reforestació de trams de bosc de ribera en mal estat de conservació. 

- Mitigació de l’impacte que genera infraestructures adjacents al sector.   

- Caldria establir límits per a les activitats extractives actuals i iniciar el procés de 
restauració, d’acord amb la Llei 12/1981 per a la restauració dels espais afectats per 
activitats extractives. 

- És convenient la rehabilitació dels talussos generats en la construcció de la carretera N-
260, els quals provoquen un fort impacte visual.  
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Das: “Tossals de Baltarga i Torrelles-La Costa d’Urús’’, “Plans al�luvials del riu Segre’’, 
“Plans al�luvials de la Vilarota’’. 

Mesures urbanístiques 

- El Pla Director Urbanístic de la Cerdanya és un instrument útil per donar una visió general 
al territori, però la normativa resulta insuficient sense un planejament urbanístic propi per 
cada municipi, més adequat a les seves característiques. 

- És recomanable que el municipi actualitzi el planejament d’acord amb la situació actual de 
la comarca i protegint aquest espai i llurs valors.  

- Es recomana incorporar a la normativa vigent una categoria especial per protegir els prats 
de dall per tal d’assegurar la continuïtat d’aquests espais enfront al canvi cap a conreus o 
zones urbanes. 

- Caldria que la llera del riu es protegeixi. En aquest sentit cal impedir qualsevol tipus 
d’actuació sobre la vegetació de ribera en una franja de 5 metres a banda i banda del curs a 
partir del marge que delimita el llit del riu. Tanmateix, cal també establir una franja de 
protecció de 50 metres d’amplada on no es permeti cap edificació.  

- Caldria establir límits per a les activitats extractives actuals i iniciar el procés de 
restauració, d’acord amb la Llei 12/1981 per a la restauració dels espais afectats per 
activitats extractives. 

- Es creu convenient dotar d’una protecció especial, les zones on s’hi troba poblacions 
d’Adonis vernalis, planta perenne de la família de les ranunculàcies que es troba als prats 
secs i assolellats dels Pirineus, legalment protegida a Catalunya. 

- La construcció de qualsevol edifici en sòl forestal, hauria de quedar vetada i clarament 
reflectida en les normes urbanístiques dels municipis. 

Mesures ambientals 

- És convenient la redacció d’un Pla Especial per tal de recuperar les zones de pastura, 
entenent-les com espais d’elevat interès ecològic, paisatgístic i cultural. 

- Es recomana millorar les mesures de restauració aplicades a l’activitat extractiva ja 
finalitzada de coll de Saig, al municipi de Bellver de Cerdanya, per tal de reduir l’impacte 
visual que actualment genera aquest espai. 

- S’haurien de millorar les mesures de permeabilització de les infraestructures que es troben 
dins l’espai (C-16, E-09, LP-4033b), millorant d’aquesta manera la connectivitat biològica al 
sector. 

- Per tal de mantenir i condicionar l’estat ecològic del riu Segre i dels rius i torrents que 
conformen la zona, es recomana desenvolupar un Pla Especial de millora fluvial, per tal de 
gestionar d’una manera eficient els impactes que es localitzen al llarg del curs del riu. Dins 
de les actuacions que caldria dur a terme de forma més immediata trobem:  

- Neteja de runes i brossa en punts d’abocament incontrolats.  

- Reforestació de trams de bosc de ribera en mal estat de conservació 

- Mitigació de l’impacte que genera infraestructures adjacents al sector.   

- És convenient la rehabilitació dels talussos generats en la construcció de la carretera N-
260, els quals provoquen un fort impacte visual.  

 



 
 

377 
 

 

Fontanals de Cerdanya: “Boscos de la Molina i de les Serres de Salteguet, 
Paborde, Llaçanes i Puig de les Forques’’, “Plans al�luvials del riu Segre’’, “Plans al�luvials del 
riu d’Alp’’, “Pla de Sant Marc i Age’’. 

Mesures urbanístiques 

- L’actual Pla Director Urbanístic de la Cerdanya, representa una eina útil per el territori, 
però resulta insuficient sense un planejament més específic i actualitzat per a cada municipi. 
Així doncs, es recomana al municipi de Fontanals de Cerdanya la redacció d’una normativa 
més acurada per tal de gestionar i protegir el territori. 

- Es recomana que el planejament del municipi, que correspon a un únic document, Pla 
General d’Ordenació Plurimunicipal, inclogui tal com ho fa el POUM de Puigcerdà, la redacció 
de plans de Producció Forestals, per tal de determinar les línies generals bàsiques per 
millorar la gestió dels boscos i les pastures, d’acord amb el que estableix el Pla General de 
Política Forestal. 

- S’hauria d’establir un criteri general en la instal�lació de tanques, per tal d’assegurar la 
permeabilitat de la fauna. En sòls forestals no s’hauria de permetre cap tipus. 

- Dins la franja de 5 metres a banda i banda de la llera dels rius, no s’hauria de permetre 
cap tipus d’actuació que pogués alterar o malmetre el bosc de ribera, en seria un exemple la 
substitució de la vegetació riberal per plantacions de planifolis, com pollancres o plàtans. A 
50 metres a ambdós costats de les rieres només s’haurien de permetre usos agrícoles i 
forestals. 

- No s’hauria de permetre la instal�lació de noves extractives i un cop finalitzada la llicència 
promoure la bona restauració de l’espai degradat, d’acord amb la Llei 12/1981 per a la 
restauració dels espais afectats per activitats extractives. 

- És convenient la rehabilitació dels talussos generats en la construcció de la carretera N-
260, els quals provoquen un fort impacte visual.  

- No s’hauria de permetre cap tipus d’actuació en una franja de 5 metres a banda i banda 
del riu. A més a més, es recomana establir una franja de protecció de 50 m on només hi 
siguin permeses les activitats agrícoles i ramaderes, sense possibilitat de cap tipus de 
construcció. 

- És convenient afavorir el manteniment dels prats de dall, enfront a la tendència actual del 
conreu farratger per tal de mantenir la biodiversitat herbàcia d’aquests hàbitats. Al mateix 
temps s’hauria de potenciar la estructura dels marges arbrats entre prats de dall.  

- No s’hauria de permetre la construcció de cap nova edificació dins el sector de Pla de Sant 
Marc i Age, que no vagi vinculada a l’activitat agrícola i/o ramadera. 

Mesures ambientals 

- Seria recomanable afavorir la preservació de les pastures a partir de Plans Especials que 
potenciïn aquests hàbitats, per tal de donar continuïtat al paisatge identitari de la Cerdanya 
i fomentar la producció local d’aliments i races autòctones. 

- Per tal de mantenir i condicionar l’estat ecològic del riu Segre i dels rius i rieres del sector, 
es recomana desenvolupar un Pla Especial de millora fluvial, per tal de gestionar d’una 
manera eficient els impactes que es localitzen al llarg del curs del riu. Dins de les actuacions 
que caldria dur a terme de forma més immediata trobem:  

- Neteja de runes i brossa en punts d’abocament incontrolats.  

- Reforestació de trams de bosc de ribera en mal estat de conservació 

- Mitigació de l’impacte que genera infraestructures adjacents al sector.   
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- Erradicació d’espècies vegetals al�lòctones. 

- És convenient la rehabilitació dels talussos generats en la construcció de la carretera N-
260, els quals provoquen un fort impacte visual. Així mateix, caldria millorar la 
permeabilitat de la carretera GIV-4033 la qual fragmenta l’espai. En aquest sentit es 
recomana la construcció de diversos passos de fauna i garantir la mobilitat de la població 
faunística local. 

- Caldria elaborar un programa d’eradicació de plantes al�lòctones de caràcter invasiu, com 
el seneci de Cap Verd. 

 



 
 

379 
 

 

Ger: “Bosc de Guils’’, “Serra dels corrals Blancs i entorns de Montmalús i Niula’’, “Serra 
d’All-Bosc de la Serra del Mas’’, “Plans al�luvials del riu Segre’’. 

Mesures urbanístiques 

- Es recomana la inclusió d’aquest espai al PEIN i en concret dins l’EIN de la Tossa Plana de 
Lles – Puigpedrós pels nombrosos valors naturals i per composició dels seus boscos.  

- Es considera que el Pla Director Urbanístic de la Cerdanya és una eina necessària a nivell 
comarcal, però que sense un  planejament actualitzat i específic per cada municipi, la bona 
gestió del territori queda incomplerta. 

- Es recomana al municipi garentir des del punt de vista urbanístic la protecció dels sòls 
agrícoles, forestals i riberals amb una normativa adequada.  

- Es considera que s’hauria d’eliminar els punts 2 i 3 de l’article 277 i el punt 3 de l’article 
279 de l’actual planejament, que preveu la possibilitat d’obrir pistes forestals o d’esquí en 
sòl lliure permanent i en sòl forestal, de la mateixa manera que permet l’edificació de 
construccions relatives a activitats d’oci i a l’esport de l’esquí.   

- Només s’hauria de permetre las construcció de tanques en aquells sòls agrícoles i en 
aquells casos que siguin imprescindibles per a la ramaderia extensiva. En aquest cas les 
tanques haurien de ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència i el pas 
de la fauna terrestre pròpia del lloc, com els de pastor elèctric. No s’haurien d’admetre 
tanques d’obra, llevat de murs de pedra seca de menys de 0,30 metres d’alçada.  

- En tots els cursos fluvials caldria establir una franja de protecció de 5 metres a banda i 
banda dels marges que delimiten el curs fluvial on no s’hauria de permetre l’alteració de la 
vegetació de ribera (per tant restaria també restringida les plantacions de planifolis) ni la 
variació dels marges o l’alteració del curs 

- També caldria fixat una franja de protecció de 50 metres a banda i banda dels cursos 
fluvials on no s’hauria de permetre cap tipus de construcció ni tanca. 

- La construcció de tanques hauria de limitar-se a aquells sòls agrícoles i en aquells casos 
que siguin imprescindibles per a la ramaderia extensiva. En aquest cas aquestes haurien de 
permetre el pas de la fauna terrestre pròpia del lloc, com els de pastor elèctric. No s’haurien 
d’admetre tanques d’obra, llevat de murs de pedra seca de menys de 0,30 m. d’alçada.  

- És convenient protegir mitjançant la normativa especifica municipal, els marges arbrats, 
com a font de riquesa i biodiversitat florística i faunística. 

- No s’hauria de permetre l’ampliació de l’estació d’esquí de fons Guils – Fontanera o la 
creació de noves pistes d’esquí. 

- No s’hauria de permetre la instal�lació de noves extractives i un cop finalitzada la llicència 
promoure la bona restauració de l’espai degradat, d’acord amb la Llei 12/1981 per a la 
restauració dels espais afectats per activitats extractives. 

- És convenient la rehabilitació dels talussos generats en la construcció de la carretera N-
260, els quals provoquen un fort impacte visual.  

Mesures ambientals 

- S’hauria de redactar un Pla Especial de recuperació de pastures, reconeixent aquests 
sectors pels seus valors ecològics, paisatgístics i socials. 

- Seria recomanable la redacció de PTGMF per tal de millora la situació i estructura general 
d’alguns boscos.  

- Seria convenient redactar un projecte executiu per la construcció de passos de fauna per 
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tal de minimitzar els efectes fragmentadors que produeix la carretera N-260 en el sector. 

- Caldria definir, mitjançant un Pla Especial Fluvial, els usos permesos, evitant 
específicament els moviments de terra, l’aparició de noves activitats extractives, 
abocaments, així com les tales i l’alteració de la vegetació de ribera pròpia de la zona. 

- S’hauria de procurar la instal�lació d’abeuradors o punts d’aigua pel bestiar repartits pel 
sector, per tal de minimitzar l’impacte que produeix el trepig del bestiar sobre zones de 
mullera, especialment sensibles. 

- Per tal de mantenir i condicionar l’estat ecològic del riu Segre, es recomana desenvolupar 
un Pla Especial de millora fluvial, per tal de gestionar d’una manera eficient els impactes 
que es localitzen al llarg del curs del riu. Dins de les actuacions que caldria dur a terme de 
forma més immediata trobem:  

- Neteja de runes i brossa en punts d’abocament incontrolats.  

- Reforestació de trams de bosc de ribera en mal estat de conservació 

- Mitigació de l’impacte que genera infraestructures adjacents al sector.   

- És convenient la rehabilitació dels talussos generats en la construcció de la carretera N-
260, els quals provoquen un fort impacte visual.  
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Guils de Cerdanya: “Bosc de Guils’’, “Serra dels corrals Blancs i entorns de 
Montmalús i Niula’’, “Plans al�luvials del riu d’Aravó’’, “Puig de Sant Martí-Pla de Saneja’’. 

Mesures urbanístiques 

- Es recomana la inclusió d’aquest espai al PEIN i en concret dins l’EIN de la Tossa Plana de 
Lles – Puigpedrós pels nombrosos valors naturals i per composició dels seus boscos.  

- Es considera que el Pla Director Urbanístic de la Cerdanya és una eina necessària a nivell 
comarcal, però que sense un  planejament actualitzat i específic per cada municipi, la bona 
gestió del territori queda incomplerta. 

- Es recomana al municipi que garanteixi des del punt de vista urbanístic la protecció dels 
sòls agrícoles, forestals i riberals amb una normativa adequada.  

- En tots els cursos fluvials caldria establir una franja de protecció de 5 metres a banda i 
banda dels marges que delimiten el curs fluvial on no s’hauria de permetre l’alteració de la 
vegetació de ribera (per tant restaria també restringida les plantacions de planifolis) ni la 
variació dels marges o l’alteració del curs 

- També caldria fixat una franja de protecció de 50 metres a banda i banda dels cursos 
fluvials on no s’hauria de permetre cap tipus de construcció ni tanca. 

- Es considera que s’hauria d’eliminar els punts 2 i 3 de l’article 277 i el punt 3 de l’article 
279 de l’actual planejament que preveu la possibilitat d’obrir pistes forestals o d’esquí en sòl 
lliure permanent i en sòl forestal, de la mateixa manera que permet l’edificació de 
construccions relatives a activitats d’oci i a l’esport de l’esquí.   

- La construcció de tanques hauria de limitar-se a aquells sòls agrícoles i en aquells casos 
que siguin imprescindibles per a la ramaderia extensiva. En aquest cas aquestes haurien de 
permetre el pas de la fauna terrestre pròpia del lloc, com els de pastor elèctric. No s’haurien 
d’admetre tanques d’obra, llevat de murs de pedra seca de menys de 0,30 m. d’alçada.  

- No s’hauria de permetre l’ampliació de l’estació d’esquí de fons Guils – Fontanera o la 
creació de noves pistes d’esquí. 

- Es recomana limitar els usos forestals només a aquells destinats a farratges pel bestiar 
(com és el cas dels freixes). Qualsevol altre ús es veuria com un alt greuge sobre el sector. 

- La construcció de tanques hauria de limitar-se a aquells sòls agrícoles i en aquells casos 
que siguin imprescindibles per a la ramaderia extensiva. En aquest darrer cas, aquestes 
haurien de ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència i el pas de la 
fauna terrestre pròpia del lloc, com els de pastor elèctric. No s’haurien d’admetre tanques 
d’obra, llevat de murs de pedra seca de menys de 0,30 metres d’alçada. 

Mesures ambientals 

- Es recomana la redacció d’un Pla Especial per a mantenir l’estat actual dels prats de dall, 
les pastures, i també afavorir els marges arbrats i els conreus adjacents a aquests. 

- Seria recomanable la redacció de PTGMF per tal de millora la situació i estructura general 
d’alguns boscos.  

- Es recomana la instal�lació d’abeuradors o punts d’aigua  pel bestiar per tal d’evitar la 
degradació de les mulleres per sobrefreqüentació del bestiar.  

- S’hauria de procurar la instal�lació d’abeuradors o punts d’aigua pel bestiar repartits pel 
sector, per tal de minimitzar l’impacte que produeix el trepig del bestiar sobre zones de 
mullera, especialment sensibles. 

- Es recomana la redacció i execució d’un Pla Especial de Millora Fluvial, per tal de mantenir 
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l’actual estat de conservació del sector i minimitzar impactes. Aquest hauria de contemplar: 

- La restauració de trams de bosc de ribera en mal estat estructural. 

- I l’eliminació d’espècies al�lòctones. 
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Isòvol: “Serra dels corrals Blancs i entorns de Montmalús i Niula’’, “Serra d’All-Bosc de la 
Serra del Mas’’, “Conques del torrent de la Farga i del riu Duran’’, “Plans al�luvials del riu 
Segre’’. 

Mesures urbanístiques 

- El Pla Director Urbanístic de la Cerdanya és un instrument útil per donar una visió general 
al territori, però la normativa resulta insuficient sense un planejament urbanístic propi per 
cada municipi, més adequat a les seves característiques. 

- Es considera que l’actual planejament s’hauria d’habilitar a les necessitats actuals, per tal 
de dotar de protecció als espais agícoles, forestals o riberals que ho mereixin. 

- Es recomana atorgar a l’espai de Serra dels corrals Blancs i entorns de Montmalús i Niula, 
una classificació específica coma zona d’amortiment per l’EIN de la Tossa Plana de Lles – 
Puigpedrós i per tant gaudir d’una normativa urbanística més específica que salvaguardi els 
valors naturals principals del sector. 

- En tots els cursos fluvials caldria establir una franja de protecció de 5 metres a banda i 
banda dels marges que delimiten el curs fluvial on no s’hauria de permetre l’alteració de la 
vegetació de ribera (per tant restaria també restringida les plantacions de planifolis) ni la 
variació dels marges o l’alteració del curs 

- No s’hauria de permetre l’alteració del bosc de ribera en la zona inundable amb un període 
de retorn de 10 anys i caldria evitar la possibilitat de replantar la vegetació de ribera amb 
l’acàcia, el plàtan i altres espècies no autòctones.   

- També caldria fixat una franja de protecció de 50 metres a banda i banda dels cursos 
fluvials on no s’hauria de permetre cap tipus de construcció ni tanca. 

- Només s’hauria de permetre las construcció de tanques en aquells sòls agrícoles i en 
aquells casos que siguin imprescindibles per a la ramaderia extensiva. En aquest cas les 
tanques haurien de ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència i el pas 
de la fauna terrestre pròpia del lloc, com els de pastor elèctric. No s’haurien d’admetre 
tanques d’obra, llevat de murs de pedra seca de menys de 0,30 metres d’alçada.  

- Caldria establir límits per a les activitats extractives actuals i iniciar el procés de 
restauració, d’acord amb la Llei 12/1981 per a la restauració dels espais afectats per 
activitats extractives. 

- És convenient la rehabilitació dels talussos generats en la construcció de la carretera N-
260, els quals provoquen un fort impacte visual.  

Mesures ambientals 

- S’hauria de redactar un Pla Especial de recuperació de pastures per tal de fer front a la 
regressió que pateixen aquests hàbitats. 

- S’hauria de procurar la instal�lació d’abeuradors o punts d’aigua pel bestiar repartits pel 
sector, per tal de minimitzar l’impacte que produeix el trepig del bestiar sobre zones de 
mullera, especialment sensibles. 

- Seria convenient redactar un projecte executiu per la construcció de passos de fauna per 
tal de minimitzar els efectes fragmentadors que produeix la carretera N-260 en el sector. 

- Caldria definir, mitjançant un Pla Especial Fluvial, els usos permesos, evitant 
específicament els moviments de terra, l’aparició de noves activitats extractives, 
abocaments, així com les tales i l’alteració de la vegetació de ribera pròpia de la zona. 

- Per tal de mantenir i condicionar l’estat ecològic del riu Segre, es recomana desenvolupar 
un Pla Especial de millora fluvial, per tal de gestionar d’una manera eficient els impactes 
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que es localitzen al llarg del curs del riu. Dins de les actuacions que caldria dur a terme de 
forma més immediata trobem:  

- Neteja de runes i brossa en punts d’abocament incontrolats.  

- Reforestació de trams de bosc de ribera en mal estat de conservació 

- Mitigació de l’impacte que genera infraestructures adjacents al sector.   

- És convenient la rehabilitació dels talussos generats en la construcció de la carretera N-
260, els quals provoquen un fort impacte visual.  
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Lles de Cerdanya: “Conca del Riu Molí’’, “Plans al�luvials del riu Segre’’, “La Llosa’’. 

Mesures urbanístiques 

- L’actual i vigent Pla Director Urbanístic de la Cerdanya és una eina necessària a nivell 
comarcal, però que sense un  planejament actualitzat i específic per cada municipi, la bona 
gestió del territori queda incomplerta. 

- És recomanable que el municipi, actualitzi el planejament d’acord amb la situació actual de 
la comarca i estableixi una clau urbanística adequada per tal de garantir la protecció 
d’aquest espai i dels valors presents.  

- Dins el sòl forestal no s’hauria de permetre cap tipus de tanca que dificultés la 
permeabilitat biològica de l’hàbitat. 

- Es recomana al municipi, la protecció a partir del planejament local, dels prats de dall i 
marges arbrats que limiten aquests espais. 

- La construcció de tanques hauria de limitar-se a aquells sòls agrícoles i en aquells casos 
que siguin imprescindibles per a la ramaderia extensiva. En aquest cas les tanques haurien 
de ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència i el pas de la fauna 
terrestre pròpia del lloc, com els de pastor elèctric. No s’haurien d’admetre tanques d’obra, 
llevat de murs de pedra seca de menys de 0,30 m. d’alçada i escalables per la fauna. En 
terrenys forestals no s’hauria de permetre tanques de cap tipus. 

- El planejament de Llers de Cerdanya permet la construcció d’habitatges unifamiliars aïllats 
en sòl rústec, fet que es veu del tot incompatible amb la preservació d’aquest espai i que 
se’n demana l’anul�lació de la seva validesa normativa. 

- Caldria establir límits per a les activitats extractives actuals i iniciar el procés de 
restauració, d’acord amb la Llei 12/1981 per a la restauració dels espais afectats per 
activitats extractives. 

- És convenient la rehabilitació dels talussos generats en la construcció de la carretera N-
260 i la carretera de Sant Quintí, els quals provoquen un fort impacte visual.  

- Es convenient afavorir el manteniment dels prats de dall, enfront a la tendència actual de 
conreu farratger, per tal de mantenir la biodiversitat herbàcia d’aquests hàbitats. Al mateix 
temps s’hauria de potenciar la estructura dels marges arbrats entre prats de dall.  

Mesures ambientals 

- Es recomana la redacció i aplicació de PTGMF per tal de compatibilitzar l’explotació 
silvícola amb la conservació de l’ecosistema, especialment d’aquelles àrees amb un grau de 
maduresa més alt; millorar l’estat d’algunes pinedes de pi roig; i adoptar mesures de 
recuperació del bosc autòcton originari. 

- És convenient la redacció d’un Pla Especial de recuperació de pastures, per tal de 
potenciar aquests sectors, actualment en regressió. 

- És necessària la restauració dels talussos que es troben a la carretera LV-4036 i la N-260, 
els quals presenten un estat de restauració molt pèssim i generen un fort impacte visual.   

- Per tal de mantenir i condicionar l’estat ecològic del riu Segre, es recomana desenvolupar 
un Pla Especial de millora fluvial, per tal de gestionar d’una manera eficient els impactes 
que es localitzen al llarg del curs del riu. Dins de les actuacions que caldria dur a terme de 
forma més immediata trobem:  

- Neteja de runes i brossa en punts d’abocament incontrolats.  

- Reforestació de trams de bosc de ribera en mal estat de conservació 
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- Mitigació de l’impacte que genera infraestructures adjacents al sector.   

- És convenient la rehabilitació dels talussos generats en la construcció de la carretera N-
260, els quals provoquen un fort impacte visual.  
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Llívia: “Pla de les Forques’’. 

Mesures urbanístiques 

- Seria convenient la revisió del planejament urbanístic del municipi, el qual disposa d’una 
normativa i unes claus urbanístiques poc específiques pel que fa a la protecció dels 
principals valors i característiques naturals d’aquest espai.  

- No s’haurien de permetre cap tipus de construcció d’utilitat pública ni interès social, 
excepte aquelles vinculades a la protecció i conservació del ecosistema fluvial.  

- És convenient establir una franja de protecció de 5 m d’amplada a banda i banda del curs 
fluvial on no es permeti cap tipus d’actuació. També seria convenient establir-ne una de 50 
m on únicament s’hi permetin els usos agrícoles o forestals. 

Mesures ambientals 

- Es recomana la redacció d’un Pla Especial per a mantenir l’esta actual dels prats de dall, 
les pastures, afavorir els marges arbrats i els conreus adjacents a aquests. 
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Meranges: “Serra dels corrals Blancs i entorns de Montmalús i Niula’’, “Serra d’All-Bosc 
de la Serra del Mas’’, “Conques del torrent de la Farga i del riu Duran’’. 

Mesures urbanístiques 

- El Pla Director Urbanístic de la Cerdanya és un instrument útil per donar una visió general 
al territori, però la normativa resulta insuficient sense un planejament urbanístic propi per 
cada municipi, més adequat a les seves característiques. 

- Es considera que l’actual planejament s’hauria d’habilitar a les necessitats actuals, per tal 
de dotar de protecció als espais agícoles, forestals o riberals que ho mereixin. 

- Es recomana atorgar a l’espai de Serra dels corrals Blancs i entorns de Montmalús i Niula, 
una classificació específica coma zona d’amortiment per l’EIN de la Tossa Plana de Lles – 
Puigpedrós i per tant gaudir d’una normativa urbanística més específica que salvaguardi els 
valors naturals principals del sector. 

- En tots els cursos fluvials caldria establir una franja de protecció de 5 metres a banda i 
banda dels marges que delimiten el curs fluvial on no s’hauria de permetre l’alteració de la 
vegetació de ribera (per tant restaria també restringida les plantacions de planifolis) ni la 
variació dels marges o l’alteració del curs 

- També caldria fixat una franja de protecció de 50 metres a banda i banda dels cursos 
fluvials on no s’hauria de permetre cap tipus de construcció ni tanca. 

- Només s’hauria de permetre las construcció de tanques en aquells sòls agrícoles i en 
aquells casos que siguin imprescindibles per a la ramaderia extensiva. En aquest cas les 
tanques haurien de ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència i el pas 
de la fauna terrestre pròpia del lloc, com els de pastor elèctric. No s’haurien d’admetre 
tanques d’obra, llevat de murs de pedra seca de menys de 0,30 metres d’alçada.  

- Caldria establir límits per a les activitats extractives actuals i iniciar el procés de 
restauració concretament de l’extractiva Serrat de la Farga, d’acord amb la Llei 12/1981 per 
a la restauració dels espais afectats per activitats extractives. 

- Caldria protegir normativament els prats de dall que actualment hi ha a la zona i alhora 
potenciar la restauració dels marges arbrats que limiten els prats. 

Mesures ambientals 

- S’hauria de redactar un Pla Especial de recuperació de pastures per tal de fer front a la 
regressió que pateixen aquests hàbitats. 

- S’hauria de procurar la instal�lació d’abeuradors o punts d’aigua pel bestiar repartits pel 
sector, per tal de minimitzar l’impacte que produeix el trepig del bestiar sobre zones de 
mullera, especialment sensibles. 

 



 
 

389 
 

 

Montellà i Martinet: “La Batllia’’, “Serra de les Maleses i de la Vinya, Pla de la Clau 
i Villec’’, “Plans al�luvials del riu Segre’’, “La Llosa’’. 

Mesures urbanístiques 

- El Pla Director Urbanístic de la Cerdanya és un document útil per millorar la gestió 
territorial de tota la comarca, tot hi que manquen planejaments municipals més acurats a 
les necessitats concretes. 

- Caldria també establir una franja protecció de 50 metres a banda i banda dels cursos 
fluvials i on només hi haurien d’haver permeses les activitats agrícoles o forestals. 

- S’hauria d’incloure una protecció específica en els seus planejament per mantenir els prats 
de dall, enfront a la urbanització o a la transformació en conreus. 

- S’hauria d’establir un major control de la circulació motoritzada per les pistes forestal i 
complir amb la llei d’accés motoritzat al medi natural. 

- Seria convenient prohibir la col�locació de tanques en sòl forestal. 

- Caldria establir límits per a les activitats extractives actuals i iniciar el procés de 
restauració de les que es trobin aturades d’acord amb la Llei 12/1981 per a la restauració 
dels espais afectats per activitats extractives. 

- Es convenient afavorir el manteniment dels prats de dall, enfront a la tendència actual de 
conreu farratger, per tal de mantenir la biodiversitat herbàcia d’aquests hàbitats. Al mateix 
temps s’hauria de potenciar la estructura dels marges arbrats entre prats de dall.  

- És convenient la rehabilitació dels talussos generats en la construcció de la carretera N-
260, els quals provoquen un fort impacte visual.  

Mesures ambientals 

- Es recomana la redacció i execució d’un Pla Especial de recuperació de pastures, entenent 
aquets com a font de diversitat, qualitat paisatgística i cultura cerdana.  

- Seria recomanable en les zones forestals la redacció de PTGMF per tal de millorar 
l’estructura de les masses forestals i afavorir quan sigui el cas la substitució de la pineda de 
pi roig per la roureda. 

- Es recomana establir criteris raonables i seguint la arquitectura tradicional cerdana, alhora 
de construir nous habitatges, evitant d’aquesta manera construir en antics prats de dall o 
amb formes, volums i colors totalment deslligats al territori. 

- Seria recomanable en les zones forestals la redacció de PTGMF per tal de millorar 
l’estructura de les masses forestals i afavorir quan sigui el cas la substitució de la pineda de 
pi roig per la roureda. 

- Per tal de mantenir i condicionar l’estat ecològic del riu Segre, es recomana desenvolupar 
un Pla Especial de millora fluvial, per tal de gestionar d’una manera eficient els impactes 
que es localitzen al llarg del curs del riu. Dins de les actuacions que caldria dur a terme de 
forma més immediata trobem:  

- Neteja de runes i brossa en punts d’abocament incontrolats.  

- Reforestació de trams de bosc de ribera en mal estat de conservació 

- Mitigació de l’impacte que genera infraestructures adjacents al sector.   

- És convenient la rehabilitació dels talussos generats en la construcció de la carretera N-
260, els quals provoquen un fort impacte visual.  
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Prats i Sansor: “Tossals de Baltarga i Torrelles-La Costa d’Urús’’, “Plans al�luvials del 
riu Segre’’. 

Mesures urbanístiques 

- El Pla Director Urbanístic de la Cerdanya és un instrument útil per donar una visió general 
al territori, però la normativa resulta insuficient sense un planejament urbanístic propi per 
cada municipi, més adequat a les seves característiques. 

- És recomanable que el municipi actualitzi el planejament d’acord amb la situació actual de 
la comarca i protegint aquest espai i llurs valors.  

- Es recomana incorporar a la normativa vigent una categoria especial per protegir els prats 
de dall per tal d’assegurar la continuïtat d’aquests espais enfront al canvi cap a conreus o 
zones urbanes. 

- Es creu convenient dotar d’una protecció especial, les zones on s’hi troba poblacions 
d’Adonis vernalis, planta perenne de la família de les ranunculàcies que es troba als prats 
secs i assolellats dels Pirineus, legalment protegida a Catalunya. 

- La construcció de qualsevol edifici en sòl forestal, hauria de quedar vetada i clarament 
reflectida en les normes urbanístiques dels municipis. 

- Caldria establir límits per a les activitats extractives actuals i iniciar el procés de 
restauració de les que es trobin aturades d’acord amb la Llei 12/1981 per a la restauració 
dels espais afectats per activitats extractives. 

- És convenient la rehabilitació dels talussos generats en la construcció de la carretera N-
260, els quals provoquen un fort impacte visual.  

Mesures ambientals 

- És convenient la redacció d’un Pla Especial per tal de recuperar les zones de pastura, 
entenent-les com espais d’elevat interès ecològic, paisatgístic i cultural. 

- S’haurien de millorar les mesures de permeabilització de les infraestructures que es troben 
dins l’espai (C-16, E-09, LP-4033b), millorant d’aquesta manera la connectivitat biològica al 
sector. 

- Per tal de mantenir i condicionar l’estat ecològic del riu Segre, es recomana desenvolupar 
un Pla Especial de millora fluvial, per tal de gestionar d’una manera eficient els impactes 
que es localitzen al llarg del curs del riu. Dins de les actuacions que caldria dur a terme de 
forma més immediata trobem:  

- Neteja de runes i brossa en punts d’abocament incontrolats.  

- Reforestació de trams de bosc de ribera en mal estat de conservació 

- Mitigació de l’impacte que genera infraestructures adjacents al sector.   

- És convenient la rehabilitació dels talussos generats en la construcció de la carretera N-
260, els quals provoquen un fort impacte visual.  
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Prullans: “Plans al�luvials del riu Segre’’, “La Llosa’’. 

Mesures urbanístiques 

- Seria convenient que el municipi actualitzés els seu planejament municipal i adoptés una 
normativa adequada a la preservació dels valors d’aquest espai, incloent proteccions en sòls 
agrícoles, forestals i riberals amb claus més restrictives.  

- La construcció de tanques hauria de limitar-se a aquells sòls agrícoles i en aquells casos 
que siguin imprescindibles per a la ramaderia extensiva. En aquest cas les tanques haurien 
de ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència i el pas de la fauna 
terrestre pròpia del lloc, com els de pastor elèctric. No s’haurien d’admetre tanques d’obra, 
llevat de murs de pedra seca de menys de 0,30 m. d’alçada i escalables per la fauna. En 
terrenys forestals no s’hauria de permetre tanques de cap tipus. 

- Es convenient afavorir el manteniment dels prats de dall, enfront a la tendència actual de 
conreu farratger, per tal de mantenir la biodiversitat herbàcia d’aquests hàbitats. Al mateix 
temps s’hauria de potenciar la estructura dels marges arbrats entre prats de dall.  

- Es recomana la no intervenció en una franja de 5 metres a banda i banda del riu, entesos 
a partir del marge que delimita el llit del riu i en una franja de protecció de 50 metres 
d’amplada on no es permeti la instal�lació de cap tipus d’edificació. Es recomana que només 
si duguin a terme activitats agrícoles i forestals.  

- No s’hauria de premetre la instalació de noves activitats extractives dins el sector. 

Mesures ambientals 

- S’hauria de redactar un Pla Especial de recuperació de pastures, reconeixent aquests 
sectors pels seus valors ecològics, paisatgístics i socials. 

- Seria recomanable la redacció de PTGMF per tal de millora la situació i estructura general 
dels boscos del sector  i protegir les tales indiscriminades de pi negre (Pinus uncinatra) 
sobre substrat calcari, catalogat com a Hàbitat d’Interès Comunitari (HIC). 

- Per tal de mantenir i condicionar l’estat ecològic del riu Segre, es recomana desenvolupar 
un Pla Especial de millora fluvial, per tal de gestionar d’una manera eficient els impactes 
que es localitzen al llarg del curs del riu. Dins de les actuacions que caldria dur a terme de 
forma més immediata trobem:  

- Neteja de runes i brossa en punts d’abocament incontrolats.  

- Reforestació de trams de bosc de ribera en mal estat de conservació 

- Mitigació de l’impacte que genera infraestructures adjacents al sector.   

- És convenient la rehabilitació dels talussos generats en la construcció de la carretera N-
260, els quals provoquen un fort impacte visual.  
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Puigcerdà: “Boscos de la Molina i de les Serres de Salteguet, Paborde, Llaçanes i Puig 
de les Forques’’, “Plans al�luvials del riu d’Aravó’’, “Pla de Sant Marc i Age’’. 

Mesures urbanístiques 

- S’hauria d’establir un criteri general en la instal�lació de tanques, per tal d’assegurar la 
permeabilitat de la fauna. En sòls forestals no s’hauria de permetre cap tipus. 

- Dins la franja de 5 metres a banda i banda de la llera dels rius, no s’hauria de permetre 
cap tipus d’actuació que pogués alterar o malmetre el bosc de ribera, en seria un exemple la 
substitució de la vegetació riberal per plantacions de planifolis, com pollancres o plàtans. A 
50 metres a ambdós costats de les rieres només s’haurien de permetre usos agrícoles i 
forestals. 

- L’actual estat de conservació dels prats de dall, es troba en una situació crítica en front a 
la tendència de conreus farratgers. En aquest sentit es recomana la protecció d’aquests i 
dels seus marges arbrats adjacents, com a conjunt paisatgístic i ecològic que representa. 

Mesures ambientals 

- Seria recomanable afavorir la preservació de les pastures a partir de Plans Especials que 
potenciïn aquests hàbitats, per tal de donar continuïtat al paisatge identitari de la Cerdanya 
i fomentar la producció local d’aliments i races autòctones. 

- No s’hauria de permetre la construcció de cap nova edificació dins el sector del Pla de Sant 
Marc i Age, que no vagi vinculada a l’activitat agrícola i/o ramadera. 

- Caldria elaborar un programa d’eradicació de plantes al�lòctones de caràcter invasiu, com 
el seneci de Cap Verd. 

- Es recomana la redacció i execució d’un Pla Especial de Millora Fluvial, per tal de mantenir 
l’actual estat de conservació del sector i minimitzar impactes. Aquest hauria de contemplar: 

- La restauració de trams de bosc de ribera en mal estat estructural. 

- I l’eliminació d’espècies al�lòctones. 
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Riu de Cerdanya: “Tossals de Baltarga i Torrelles-La Costa d’Urús’’. 

Mesures urbanístiques 

- El Pla Director Urbanístic de la Cerdanya és un instrument útil per donar una visió general 
al territori, però la normativa resulta insuficient sense un planejament urbanístic propi per 
cada municipi, més adequat a les seves característiques. 

- És recomanable que el municipi, actualitzi el planejament d’acord amb la situació actual de 
la comarca i protegint aquest espai i llurs valors.  

- Es recomana incorporar a la normativa vigent una categoria especial per protegir els prats 
de dall per tal d’assegurar la continuïtat d’aquests espais enfront al canvi cap a conreus o 
zones urbanes. 

- Es creu convenient dotar d’una protecció especial, les zones on s’hi troba poblacions 
d’Adonis vernalis, planta perenne de la família de les ranunculàcies que es troba als prats 
secs i assolellats dels Pirineus, legalment protegida a Catalunya. 

- La construcció de qualsevol edifici en sòl forestal, hauria de quedar vetada i clarament 
reflectida en les normes urbanístiques dels municipis. 

Mesures ambientals 

- És convenient la redacció d’un Pla Especial per tal de recuperar les zones de pastura, 
entenent-les com espais d’elevat interès ecològic, paisatgístic i cultural. 

- S’haurien de millorar les mesures de permeabilització de les infraestructures que es troben 
dins l’espai (C-16, E-09, LP-4033b), millorant d’aquesta manera la connectivitat biològica al 
sector. 
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Urús: “Tossals de Baltarga i Torrelles-La Costa d’Urús’’. 

Mesures urbanístiques 

- El Pla Director Urbanístic de la Cerdanya és un instrument útil per donar una visió general 
al territori, però la normativa resulta insuficient sense un planejament urbanístic propi per 
cada municipi, més adequat a les seves característiques. 

- És recomanable que el municipi actualitzi el planejament d’acord amb la situació actual de 
la comarca i protegint aquest espai i llurs valors.  

- Es recomana incorporar a la normativa vigent una categoria especial per protegir els prats 
de dall per tal d’assegurar la continuïtat d’aquests espais enfront al canvi cap a conreus o 
zones urbanes. 

- Es creu convenient dotar d’una protecció especial, les zones on s’hi troba poblacions 
d’Adonis vernalis, planta perenne de la família de les ranunculàcies que es troba als prats 
secs i assolellats dels Pirineus, legalment protegida a Catalunya. 

- La construcció de qualsevol edifici en sòl forestal, hauria de quedar vetada i clarament 
reflectida en les normes urbanístiques dels municipis. 

Mesures ambientals 

- És convenient la redacció d’un Pla Especial per tal de recuperar les zones de pastura, 
entenent-les com espais d’elevat interès ecològic, paisatgístic i cultural. 

- Es recomana millorar les mesures de restauració aplicades a l’activitat extractiva ja 
finalitzada de coll de Saig, al municipi de Bellver de Cerdanya, per tal de reduir l’impacte 
visual que actualment genera aquest espai. 

- S’haurien de millorar les mesures de permeabilització de les infraestructures que es troben 
dins l’espai (C-16, E-09, LP-4033b), millorant d’aquesta manera la connectivitat biològica al 
sector. 
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La informació urbanística correspon al planejament fins el febrer de 2009, no 
incloent les esmenes i modificacions posteriors a aquesta data. En el moment de la 
redacció de l’estudi s’estaven realitzant nous planejaments. A continuació, en forma 
de taula s’exposa l’estat dels planejament analitzats:  
 
 

Municipi Comarca 
Tipus de 

planejament 
Any Observacions 

Agullana 
Alt 
Empordà 

NN.SS de tipus 
b 

1994   

Albanyà 
Alt 
Empordà 

NN.SS de tipus 
b 

1990   

L’Armentera 
Alt 
Empordà 

NN.SS de tipus 
a i b 

1998  

Avinyonet de 
Puigventós 

Alt 
Empordà 

NN.SS de tipus 
b 

2004   

Bàscara 
Alt 
Empordà 

NN.SS de tipus 
b 

1980 
POUM pendent 
d'aprovació definitiva 

Biure d’Emordà 
Alt 
Empordà 

NN.SS 2002   

Boadella 
d'Empordà 

Alt 
Empordà 

NN.SS 2000   

Borrassà 
Alt 
Empordà 

NN.SS de tipus 
b 

2004   

Cabanelles 
Alt 
Empordà 

NN.SS 2002   

Cabanes 
Alt 
Empordà 

PGOU 1983 
Pla general d'ordenació 
municipal de Figueres 

Cadaqués 
Alt 
Empordà 

PGOU 1987  

Cantallops 
Alt 
Empordà 

NN.SS de tipus 
b 

1995   

Capmany 
Alt 
Empordà 

NN.SS de tipus 
b 

1986   

Castelló 
d’Empúries 

Alt 
Empordà 

PGOU 1984  

Cistella 
Alt 
Empordà 

NN.SS 1998   
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Colera 
Alt 
Empordà 

   

Crespià 
Pla de 
l'Estany 

NN.SS de tipus 
b 

1990  

Darnius 
Alt 
Empordà 

NN.SS de tipus 
b 

1989   

L’Escala 
Alt 
Empordà 

PGOU 1993  

Espolla 
Alt 
Empordà 

POUM 2004   

Far d'Empordà, el 
Alt 
Empordà 

PGOU revisat 2002   

Figueres 
Alt 
Empordà 

PGOU revisat 1983   

Garrigàs 
Alt 
Empordà 

NN.SS de tipus 
b 

1987   

Garriguella 
Alt 
Empordà 

NN.SS de tipus 
a i b 

1989  

Jonquera, la 
Alt 
Empordà 

POUM 2005   

Llançà 
Alt 
Empordà 

PGOU 2001  

Lladó 
Alt 
Empordà 

NN.SS de tipus 
b 

1986   

Llers 
Alt 
Empordà 

PGOU revisat 2001   

Maçanet de 
Cabrenys 

Alt 
Empordà 

NN.SS de tipus 
b 

1998   

Masarac 
Alt 
Empordà 

 Sense 
planejament 

   

Mollet de 
Peralada 

Alt 
Empordà 

NN.SS 2000   

Navata 
Alt 
Empordà 

NN.SS     

Ordis 
Alt 
Empordà 

PGOU revisat 1998   

Palau de Santa 
Eulàlia 

Alt 
Empordà 

 Sense 
planejament 

   

Palau -Saverdera 
Alt 
Empordà 

NN.SS 1999  

Pau 
Alt 
Empordà 

NN.SS 1991  

Pedret i Marzà Alt NN.SS de tipus 1992  
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Empordà a i b 

Peralada 
Alt 
Empordà 

NN.SS de tipus 
b 

1991 
POUM pendent 
d'aprovació definitiva 

Pont de Molins 
Alt 
Empordà 

PGOU 1983 
Pla general d'ordenació 
municipal de Figueres 

Pontós 
Alt 
Empordà 

NN.SS de tipus 
b 

1985   

Portbou 
Alt 
Empordà 

NN.SS de tipus 
a i b 

1986  

Port de la Selva 
Alt 
Empordà 

PGOU   

Rabós d’Empordà 
Alt 
Empordà 

 Sense 
planejament 

   

Riumors 
Alt 
Empordà 

Delimitació sòl 
urbà 

1983  

Roses 
Alt 
Empordà 

PGOU 1993  

Saus 
Alt 
Empordà 

NN.SS de tipus 
b 

1995  

Sant Climent 
Sescebes 

Alt 
Empordà 

NN.SS 1998   

Sant Llorenç de 
la Muga 

Alt 
Empordà 

NN.SS de tipus 
b 

1991   

Sant Miquel de 
Fluvià 

Alt 
Empordà 

NN.SS de tipus 
a 

1984   

Sant Mori 
Alt 
Empordà 

NN.SS de tipus 
b 

1981 
POUM pendent 
d'aprovació definitiva 

Sant Pere 
Pescador 

Alt 
Empordà 

PGOU   

Santa Llogaia 
d'Alguema 

Alt 
Empordà 

PGOU 1983   

Selva de Mar 
Alt 
Empordà 

   

Terrades 
Alt 
Empordà 

NN.SS de tipus 
b 

1992   

Torroella de 
Fluvià 

Alt 
Empordà 

NN.SS de tipus 
b 

2001 
POUM pendent 
d'aprovació definitiva 

Vajol, la 
Alt 
Empordà 

NN.SS de tipus 
b 

1993   

Ventalló 
Alt 
Empordà 

NN.SS de tipus 
b 

1993   

Viladamat 
Alt 
Empordà 

NN.SS de tipus 
b 

1993 
POUM pendent 
d'aprovació definitiva 

Vilafant 
Alt 
Empordà 

PGOU revisat 1999   

Vilajuïga 
Alt 
Empordà 

   

Vilamaniscle 
Alt 
Empordà 

NN.SS de tipus 
a i b 

1992  

Vilanant 
Alt 
Empordà 

NN.SS de tipus 
b 

2003   

Vilaür 
Alt 
Empordà 

NN.SS de tipus 
b 

2002   

Vila-sacra 
Alt 
Empordà 

PGOU 1997  
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Municipi Comarca 
Tipus de 

planejament 
Any Observacions 

Albons 
Baix 
Empordà 

NN.SS de tipus 
b 

1990 
POUM pendent 
d'aprovació definitiva 

Begur 
Baix 
Empordà 

   

Bellcaire 
d’Empordà 

Baix 
Empordà 

   

Bisbal 
d'Empordà, la 

Baix 
Empordà 

PGOU 1982   

Calonge 
Baix 
Empordà 

PGOU 1996  

Castell-Platja 
d’Aro 

Baix 
Empordà 

PGOU 1991  

Colomers 
Baix 
Empordà 

NN.SS de tipus 
b 

2001   

Corçà 
Baix 
Empordà 

PGOU 1996   

Cruïlles, Monells i 
Sant Salvador de 
l'Heura 

Baix 
Empordà 

PGOU 1997   

Foixà 
Baix 
Empordà 

NN.SS 1999   

Fontanilles 
Baix 
Empordà 

NN.SS  2000   

Forallac 
Baix 
Empordà 

PGOU 1997  

Garrigoles 
Baix 
Empordà 

NN.SS de tipus 
b 

1989 
POUM en procés de 
redacció 

Gualta 
Baix 
Empordà 

NN.SS de tipus 
a i b 

1990  

Jafre 
Baix 
Empordà 

    
POUM pendent 
d'aprovació definitiva 

Mont-ras 
Baix 
Empordà 

NN.SS de tipus 
a i b 

1990  

Palafrugell 
Baix 
Empordà 

   

Palamós 
Baix 
Empordà 

   

Palau-sator 
Baix 
Empordà 

NN.SS de tipus 
a i b 

1998  

Pals 
Baix 
Empordà 

PGOU 1987  

Parlavà 
Baix 
Empordà 

Delimitació sòl 
urbà 

1985  

Pera, la 
Baix 
Empordà 

NN.SS de tipus 
b 

1984 
POUM pendent 
d'aprovació definitiva 

Regencós 
Baix 
Empordà 

   

Rupià 
Baix 
Empordà 

NN.SS de tipus 
b 

1986 
POUM pendent 
d'aprovació definitiva 

Santa Cristina 
d’Aro 

Baix 
Empordà 

   

Serra de Daró 
Baix 
Empordà 

NN.SS de tipus 
a i b 

2003  
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Tallada 
d'Empordà, la 

Baix 
Empordà 

NN.SS de tipus 
b 

1996   

Torrent 
Baix 
Empordà 

NN.SS de tipus 
a i b 

1999  

Torroella de 
Montgrí 

Baix 
Empordà 

PGOU revisat 2002   

Ullà 
Baix 
Empordà 

   

Ullastret 
Baix 
Empordà 

PGOU 1982  

Ultramort 
Baix 
Empordà 

NN.SS de tipus 
a i b 

2000  

Vall-Llobrega 
Baix 
Empordà 

NN.SS de tipus 
a i b 

1982  

Verges 
Baix 
Empordà 

NN.SS de tipus 
a 

1990   

Vilopriu 
Baix 
Empordà 

NN.SS de tipus 
b 

1996  

Municipi Comarca 
Tipus de 

planejament 
Any Observacions 

Aiguaviva Gironès 
NN.SS de tipus 
b 

1991 
POUM recentment 
aprovat 

Bescanó Gironès 
NN.SS de tipus 
b 

1999   

Bordils Gironès 
NN.SS de tipus 
b 

2001   

Campllong Gironès 
NN.SS de tipus 
b 

1983 
POUM recentment 
aprovat 

Canet d'Adri Gironès 
NN.SS de tipus 
b 

1999   

Cassà de la Selva Gironès 
NN.SS de tipus 
b 

1989 
POUM recentment 
aprovat 

Celrà Gironès PGOU revisat 1999   

Cervià de Ter Gironès 
NN.SS de tipus 
b 

1991 
POUM en procés de 
redacció 

Flaçà Gironès 
NN.SS de tipus 
b 

1985 
POUM pendent 
d'aprovació definitiva 

Fornells de la 
Selva 

Gironès 
NN.SS de tipus 
b 

1999   

Girona Gironès PGOU revisat 2002   

Juià Gironès 
NN.SS de tipus 
b 

1978   

Llagostera Gironès POUM 2004   

Llambilles Gironès 
NN.SS de tipus 
b 

1986   

Madremanya Gironès 
NN.SS de tipus 
b 

2003   

Quart Gironès 
NN.SS de tipus 
b 

1994   

Salt Gironès PGOU revisat 2002   
Sant Andreu 
Salou 

Gironès 
 Sense 
planejament 

   

Sant Gregori Gironès 
NN.SS de tipus 
b 

1988 
POUM pendent 
d'aprovació definitiva 
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Sant Joan de 
Mollet 

Gironès NN.SS 2000   

Sant Jordi 
Desvalls 

Gironès 
NN.SS de tipus 
b 

1992 
POUM en procés de 
redacció 

Sant Julià de 
Ramis 

Gironès 
NN.SS de tipus 
b 

1995 
POUM pendent 
d'aprovació definitiva 

Sant Martí de 
Llémena 

Gironès 
NN.SS de tipus 
b 

1996   

Sant Martí Vell Gironès 
 Sense 
planejament 

   

Sarrià de Ter Gironès 
NN.SS de tipus 
b 

1988   

Vilablareix Gironès 
NN.SS de tipus 
b 

1994   

Viladasens Gironès 
Delimitació de 
sòl urbà 

1984 
POUM en procès de 
redacció 

Municipi Comarca 
Tipus de 

planejament 
Any Observacions 

Banyoles 
Pla de 
l'Estany 

PGOU 2002   

Camos 
Pla de 
l'Estany 

NN.SS de tipus 
b 

2001   

Cornellà del Terri 
Pla de 
l'Estany 

NN.SS de tipus 
b 

1996 
POUM en procés de 
redacció 

Crespià 
Pla de 
l'Estany 

NN.SS de tipus 
b 

1990   

Esponellà 
Pla de 
l'Estany 

NN.SS de tipus 
b 

1990 
POUM en procés de 
redacció 

Fontcoberta 
Pla de 
l'Estany 

POUM 2003   

Palol de Revardit 
Pla de 
l'Estany 

NN.SS de tipus 
b 

1999   

Porqueres 
Pla de 
l'Estany 

NN.SS de tipus 
b 

1998 
POUM pendent 
d'aprovació definitiva 

Sant Miquel de 
Campmajor 

Pla de 
l'Estany 

Sense 
planejament 

  

Serinyà 
Pla de 
l'Estany 

NN.SS de tipus 
b 

1990   

Vilademuls 
Pla de 
l’Estany 

NN.SS 1997  

Municipi Comarca 
Tipus de 

planejament 
Any Observacions 

Amer Selva 
NN.SS de tipus 
b 

1991   

Anglès Selva PGOU revisat 1990 
POUM en procés de 
redacció 

Arbúcies Selva PGOU revisat 1995   
Blanes Selva PGOU 1981  

Breda Selva 
NN.SS de tipus 
b 

1991 
Inicis per a la redacció 
del POUM 

Brunyola Selva 
NN.SS de tipus 
b 

1994 Redacció de POUM 

Caldes de 
Malavella 

Selva PGOU revisat 1982   

Hostalric Selva PGOU revisat 1986   
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Lloret de Mar Selva PGOU 1996  
Maçanet de la 
Selva 

Selva PGOU revisat 2002   

Massanes Selva 
NN.SS de tipus 
b 

2001   

Osor Selva 
Delimitació del 
sòl urbà 

1984  

Riells i Viabrea Selva PGOU 1976 Redacció de POUM 

Riudarenes Selva 
NN.SS de tipus 
b 

1985 Redacció de POUM 

Riudellots de la 
Selva 

Selva 
NN.SS de tipus 
b 

1999   

Sant Feliu de 
Buixalleu 

Selva 
NN.SS de tipus 
b 

2002   

Sant Julià del Llor 
i Bonmatí 

Selva 
NN.SS de tipus 
b 

2002   

Santa Coloma de 
Farners 

Selva PGOU revisat 1995   

Vilobí d'Onyar Selva 
NN.SS de tipus 
b 

1987 Redacció de POUM 

Santa Coloma de 
Farners 

Selva PGOU 1995  

Sils Selva 
NN.SS de tipus 
b 

1985 Aprovat POUM 

Susqueda Selva 
Sense 
planejament 

  

Tossa de Mar Selva    
Vidreres Selva PGOU revisat 2003   
Vilanova de Sau Selva NNSS 2006  

Municipi Comarca 
Tipus de 

planejament 
Any Observacions 

Argelaguer 
 

Garrotxa NN.SS 2005  

Besalú Garrotxa NN.SS 1982  
Beuda Garrotxa NN.SS 1995  
Mieres Garrotxa POUM 2006  

Montagut Garrotxa 
NN.SS tipus a i 

b 
1994  

Les Planes 
d’Hostoles 

Garrotxa NN.SS 2005  

Les Preses Garrotxa NN.SS 2003  
Riudaura Garrotxa POUM 2008  

Sales de Llierca Garrotxa Pla especial 1991  
Sant Aniol de 

Finestres 
Garrotxa NN.SS 2006  

Santa Pau Garrotxa NN.SS 1987  
Sant Ferriol Garrotxa NN.SS 2003  

Sant Jaume de 
Llierca 

Garrotxa NN.SS 2005  

Sant Joan les 
Fonts 

Garrotxa POUM 2002  

La Vall de Bianya Garrotxa POUM 2004  
La Vall d'en Bas Garrotxa POUM 2008  
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Municipi Comarca 
Tipus de 

planejament 
Any Observacions 

Campdevànol Ripollès NNSS 1985 
POUM en procés 
d’aprovació 

Camprodon Ripollès PGOUM 2005  

Campelles Ripollès NNSS 1991 
POUM en procés 
d’aprovació 

Gombrèn Ripollès NNSS 2000  
Llanars Ripollès NNSS 1995  
Les Llosses Ripollès NNSS 2000  
Molló Ripollès NNSS 2003  
Ogassa Ripollès NNSS 1997   

Pardines Ripollès NNSS 1991 
POUM en procés 
d’aprovació 

Planoles Ripollès NNSS 1991 
POUM en procés 
d’aprovació 

Queralbs Ripollès NNSS 1991 
POUM en procés 
d’aprovació 

Ribes de Freser Ripollès NNSS 1991 
POUM en procés 
d’aprovació 

Ripoll Ripollès POUM 2008  
Sant Pau de 
Segúries 

Ripollès POUM 2007  

Setcases Ripollès NNSS 1995  

Toses Ripollès NNSS 1991 
POUM en procés 
d’aprovació 

Vallfogona de 
Ripollès 

Ripollès NNSS 1989  

Vilallonga de Ter Ripollès NNSS 1995   

Municipi Comarca 
Tipus de 

planejament 
Any Observacions 

Alp Cerdanya PGOU 2005  
Bellver de 
Cerdanya 

Cerdanya NNSS a i b 1983  

Bolvir Cerdanya PGOU 2005  
Das Cerdanya PGOU 2005  
Fontanals de 
Cerdanya 

Cerdanya PGOU 2005  

Ger Cerdanya PGOU 2005  
Guils Cerdanya PGOU 2005  
Isòvol Cerdanya PGOU 2005  
Lles de Cerdanya Cerdanya NNSS a i b 1983  
Llívia Cerdanya PGOU 2005  
Meranges Cerdanya PGOU 2005  
Montellà i 
Martinet 

Cerdanya NNSS a i b 1983  

Prats i Sansor Cerdanya NNSS a i b 1992  
Prullans Cerdanya NNSS a i b 1983  
Puigcerdà Cerdanya POUM 2005  
Riu de Cerdanya Cerdanya NNSS a i b 1983  
Urús Cerdanya PGOU 2005  
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Sens dubte, amb el Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic que aquí 

es presenta, no s’ha fet altra cosa, més que intentar portar a terme i donar 
compliment en part a allò que es disposa a l’article 4 de la Llei 1/95 de 16 de Març 
per la que s'aprovà el Pla Territorial General de Catalunya i ser a l’hora una eina 
clau per a la redacció dels Plans Directors territorials, en fase alguns d’ells de 
redacció.  
 
Es consideren els següents objectius de preservació del medi:  
 
-Fomentar el desenvolupament sostenible del país. 
-Respectar les terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès, ja sigui per llur 
extensió, per llur ubicació, per llur fertilitat. 
-Incentivar l’ús eficient dels recursos energètics i hidràulics. 
-Salvaguardar els espais naturals d’especial interès. 
-Afavorir el mínim impacte ambiental de les actuacions amb incidència territorial. 
 

Objectius tots ells-, que han estat tinguts en compte pels redactors d’aquest 
treball, en bona part sense saber de manera positiva, o sense ésser conscients, 
que, en proposar aquest conjunt de mesures, no estaven sinó donant compliment 
estricte a una sèrie de manaments i a una sèrie d’obligacions i deures que resulten 
del conjunt de la legislació aquí analitzada. 
 

Objectius i obligacions que esdevenen avui dia claus per facultar a les 
Administracions Públiques competents, especialment als ajuntaments, de raó 
jurídica per a protegir de forma efectiva i procedent en dret el conjunt d’espais i 
àrees d’interès que conformen aquest Catàleg. 
 

Esperem, com a desig final d’aquest epíleg, que aquest treball de recerca 
que ha durat prop de 2 anys esdevingui una eina molt útil als ens locals. La 
cartografia digital i les fitxes estan pensades justament amb la finalitat de que el 
Catàleg esdevingui una eina de consulta ràpida i exportable als sistemes 
d’informació geogràfica utilitzats en els ajuntaments. 
 
 
Girona, abril de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
Per la Cooperativa de Projectes Ambientals, LA COPA 
Albert Albertí i Parés 


