
 

 

Cap de Portbou 
 
Codi: 1 

 

Superfície i municipis que es comprenen:  
 

33’71 ha. Portbou. 

 
Delimitació: 

 

Espai ubicat al nord del municipi de Portbou. Comprèn el sector de territori que 
es troba entre el límit del PEIN de l’Albera i el nucli urbà de Portbou. Així, el 
límit nord de l’espai ve definit pel vessant oest del torrent de les Tres Platges 
fins el cap de Portbou (resseguint el límit del PEIN de l’Albera); i pel sud inclou 
l’espai delimitat per la línia de costa que va des del Cap de Portbou fins la cala 
de les Tres Platges. 

 

 Caracterització de l’espai: 
 

Aquest espai és el vessant de solei del municipi de Portbou i inclou tot un 
conjunt de petits cultius de vinya i horta a la part més baixa, així com una zona 
de prats secs a la part alta. Pel que fa a la banda litoral, l’espai es caracteritza 
per la presència d’una costa abrupta amb penya-segats i esculls, alternats amb 
petites cales de còdols. Altrament, en els sectors més a l’oest també es poden 
observar antics camps de vinya i olivera, avui en dia abandonats, i antigues 
feixes que estructuren quasi bé tot el vessant.   
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 

El vessant està ocupat per brolles silicícoles d'estepes i brucs, i prats 
mediterranis rics en espècies anuals basòfiles (Thero-Brachypodietalia). 
S’observa també la presència de feixes, moltes d’elles en molt bon estat i 
recobertes per la timoneda de tomaní (Lupino-Lavanduletum) i alguna olivera o 
cep abandonat. En el sector més proper al nucli urbà, apareix algun camp de 
vinya i també alguns horts urbans. A la zona de penya-segats litorals, allà on les 



 

 

inclemències del clima són menys agressives, destaca la presència de diferents 
poblacions d’ensopegueres endèmiques (Limonium sp.). Pel que fa a la fauna 
destaca les parelles de xoriguers (Falco tinnunculus) que habiten la zona. 
 

Qualificació urbanística: 
 
Portbou 

 

• Sòl no urbanitzable. 
 

• Sòl apte per urbanitzar: 
- Clau 16 PP – Coma Morisca 

 

Construccions existents: 
 

Actualment l’espai presenta un edifici destinat a l’habitatge residencial  
unifamiliar, que sobrepassa la línia de carena pel cantó de mar, i una 
infraestructura dedicada a guardar eines. 

 

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

Actualment la zona presenta un estat de conservació acceptable, tot i la 
presència d’algun abocament incontrolat de residus domèstics. Cal també 
destacar l’impacte paisatgístic d’algun dels edificis ubicats a la part superior del 
vessant. D’altra banda, aquest espai es troba amenaçat per la possible 
construcció d’una urbanització, que ocuparia tant el vessant est com l’oest del 
torrent de les Tres Platges i del rec d’en Massí, així com la construcció d’un 
embarcador a la Punta del Pi, que afectarien tant la qualitat paisatgística 
d’aquest espai, com els sistemes naturals més sensibles presents en el PEIN de 
l’Albera. 

 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 

Caldria adoptar mesures per tal d’eradicar la presència d’abocadors incontrolats. 
D’altra banda, resultaria imprescindible elaborar un estudi d’impacte paisatgístic 
de la urbanització que es vol construir en aquest espai, per tal d’acotar-la entre 
unes cotes d’alçada, disminuint així l’impacte visual i mantenint la qualitat 
paisatgística i estètica del poble de Portbou i de l’indret.  

Cal regular el sòl urbanitzable exclusivament fins la línia principal de carena des 
de mar. Aquesta línia recolliria tot el poble a la part interior de la conca, creant 
una gran harmonia urbanística i de paisatge. Cal també una cota en alçada per 
aturar les edificacions, ja que el creixement s’hauria de produir cap a l’oest i no 
pas cap a mar, ni muntanya amunt. 

 

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

a) Per preservar el paisatge d’aquest espai i impedir el greu impacte visual 
que la seva transformació urbanística provocarà, resultaria convenient 
promoure la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 



 

 

Planejament del municipi de Portbou, desclassificant aquests terrenys, 
avui qualificats com a sòl apte per urbanitzar (Clau 16 PP – Coma 
Morisca), i susceptibles d’ésser urbanitzats i edificats amb una alçada de 
planta baixa més dues plantes pis, densitat de 15 habitatges/ha i índex 
d’edificabilitat de 0’25 m2 sostre/m2 sòl. Caldria classificar-los com a sòl 
no urbanitzable en la seva integritat o, en el seu defecte, parcialment, 
reduint –en aquest darrer cas- l’àmbit del Pla Parcial Coma Morisca, 
excloent els terrenys situats a la banda més oriental d’aquesta àrea a 
partir del torrent, i rebaixant les alçades edificables en una planta a la 
resta del sector. 
 

b) D’altra banda, la previsió de construir un embarcador a la Punta del Pi, 
vinculant-lo a la nova urbanització, resulta incompatible amb els objectius 
de preservació del paisatge i del medi natural perseguits pel present 
Catàleg, de manera que caldria deixar-la sense efecte. Especialment, ja 
que aquesta nova infrastuctura nàutica resulta innecessària davant la 
recent construcció del Port de Portbou. 
 

c) Un Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge podria ser un 
instrument idoni per protegir les feixes i recuperar els antics cultius. 

 
 
 

 
 


