
 

 

Serra de Valldevià i de Ventalló i Muntanya de Sant Grau 
 
Codi: 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
8.697,28 ha. Ventalló, Vilopriu, Sant Mori, Garrigàs, Vilaür, Bàscara, Albons, la 
Tallada d’Empordà, Viladamat, Camallera-Saus, Garrigoles, Jafre, Colomers, 
Verges, Sant Jordi Desvalls i Viladasens.  
 
Delimitació: 
 
L’espai abasta la zona forestal que queda delimitada pel riu Fluvià, l’autopista AP7, 
la plana de l’Empordà i en concret el sector conegut com el Corredor d’Albons i la 
plana del riu Ter. Inclou nombroses conques hidrogràfiques, com les de les rieres 
de Caudet, del Torrent Gran, del torrent de Gavatxa o de Llampaies, i les zones 
forestals de Vilaür i de les Garrigues Grans.  
 
Caracterització de l’espai: 
 
Espai situat entre les comarques de l’Alt i el Baix Empordà i el Gironès, el qual es 
caracteritza per esdevenir una unitat biogeogràfica molt ben definida, de gran 
bellesa estètica i de gran valor paisatgístic. Si bé, en la seva totalitat podem 
considerar que es tracta d’un espai eminentment forestal, cal destacar que el sector 
que davalla cap el Gironès presenta un important superfície agrícola, de manera 
que es forma un paisatge agroforestal de gran valor ecològic.  
 
Orogràficament l’espai es caracteritza per ser una àrea amb un relleu suau i poc 
feréstec i per incloure la conca de la riera de Llampaies, la qual tot i desembocar al 
riu Ter bona part del seu recorregut és paral�lel a aquest riu i també al Fluvià i per 
tant, estructura bona part de tota l’àrea. La zona de ponent, des del punt de vista 
paisatgístic, és una àrea de gran valor estètic la qual es caracteritza per presentar 
una perfecte harmonia entre zones conreades i masses forestals.   
 
La superfície forestal es troba composta per diferents retalls de pi blanc (Pinus 
halepensis) i pi pinyoner (Pinus pinea).  El sotabosc és dens i atapeït i es 



 

 

caracteritza per presentar un estrat arbori format per alzines (Quercus ilex) i tot un 
seguit d’arbusts, herbes i lianes pròpies de l’alzinar litoral (Quercetum ilicis 

gallopronciciale). Entre aquestes cal esmentar el llentiscle (Pistacea lentiscus), el 
marfull (Viburnum tinus), el ginebró (Junniperus communis), l’esbarzer (Rubus 
ulmifolius), l’aladern (Rhamnus alaternus), l’arítjol (Smilax aspera), el bruc boal 
(Erica arborea), l’arç blanc (Crataegus monogyna), el romaní (Rosmarinus 

officinalis), el boix marí (Ruscus aculeatus), el lligabosc (Lonicera implexa), etc. 
També apareixen retalls d’alzinar (Quercetum ilicis galloprovinciale) i zones amb un 
domini mixt d’alzines i pins.  
 
Cal esmentar que l’estiu del 2006 l’àrea va patir un important incendi forestal que 
va arrasar 1.011 hectàrees de massa forestal, de les quals 693 d’arbrat, 98 de 
matoll i 219 de conreus i que va afectar sobretot, els termes municipals de 
Viladamat, on van cremar 301 hectàrees; Albons, amb 169 hectàrees; Garrigoles, 
amb 132 hectàrees, i Ventalló, amb prop de 94 hectàrees cremades.  
 
Entre els espais oberts cal destacar la presència de les zones dedicades al cultiu 
extensiu de cereals, que es situen en les zones més planeres; matollars dominats 
per la brolla calcícoles de romaní (Rosmarinus officinalis) amb estepa blanca, negra 
i borrera (Cistus albidus, C. salviifolius i C. monspeliensis), la foixarda (Globularia 
alypum), Fumana ericoides i F. thymifolia, la farigola (Thymus vilgaris), la gatosa 
(Ulex parviflorus), etc.; garrigars (Quercetum cocciferae); bardisses amb roldor 
(Coriaria myrtifolia) i esbarzers (Rubus ulmifolius); camps abandonats dominats per 
l’olivarda (Inula viscosa); fenassars (Brachypodium phoenicoides) amb Euphorbia 
serrata i Galium lucidum; llistonars (Brachypodium retusum), els quals es troben 
classificats com a hàbitats d’interès comunitari prioritari; i camps d’oliveres i 
d’altres tipus de fruiters de secà, sobretot a la zona de Viladamat i Ventalló.  
 
L’espai es troba travessat per diferents cursos d’aigua, que estan recoberts, en 
alguns casos, per una vegetació de ribera força ben estructurada. En aquest sentit 
destaquen alguns trams de la riera de Llampaies amb presència de verneda (Alno-
Padion) i de   salzedes de sarga (Saponario-Salicetum purpurae). En aquestes 
últimes formacions també hi apareixen espècies com la sarga (Salix eleagnos), el 
salze (Salix alba), el saulic (Salix purpurea), l’om (Ulmus minor), l’arbre blanc 
(Populus alba), el pollancre (Populus nigra) i les freixenedes de freixes de fulla 
petita (Fraxinus excelsior). En algun tram, i resseguint els indrets més ombrívols 
també apareix l’avellaner (Corylus avellana). En determinats indrets apareixen 
herbassars megafòrbics nitròfils i humits (Convolvuletalia sepium i Galio-

Alliarietalia).       
 
Aquests elements donen molta riquesa biològica a l’espai, ja que permeten 
l’assentament d’espècies de zones més humides. En aquest sentit cal destacar la 
vall de la riera de Llampaies ja que degut a la seva orientació permet conservar un 
cert grau d’humitat provinent de la influència del mar.  
 
Tanmateix cal també esmentar, quan aquests cursos transcorren per indrets 
agrícoles, la presència de plantacions de planifolis –bàsicament pollancres (Populus 
sp.) i plàtans (Plananus x hispanica)- que han substituït la vegetació originaria.  
 
Un valor també important és l’antiga zona de l’estany de Camallera, la qual es 
localitza a banda i banda de la via del tren i tot i que, l’estany ja no existeix esdevé 
una àrea de gran valor paisatgístic. Fins i tot, el propi planejament urbanístic 



 

 

municipal reconeix aquest valor, la salvaguarda de qualsevol edificació i hi proposa 
la redacció d’un Pla especial de protecció.   
 
De manera general podem destacar entre la flora la presència d’Erodium foetidum 
subsp. rupestre, Erysimum grandiflorum subsp. collisparsum, Dianthus pyrenaicus 
subsp. attenuatus, i un bon nombre d’orquídies, com Ophrys fusca, O. lutea, O. 
sphegodes i Orchys coryophora. Cal també esmentar que en els marges arbustius i 
herbacis situats entre els camps esdevenen també indrets d’interès paisatgístic i 
ecològics ja que aporten espècies poc freqüents a terra baixa, com la Salvia 
pratensis.  
 
La diversitat d’hàbitats afavoreix la convivència d’espècies forestals i espècies de 
camps oberts i de zones humides. Així destaca la presència de rapinyaires, com 
l’àguila marcenca (Circaetus gallicus), el gamarús (Strix aluco), el mussol (Tyto 
alba), l’aligot (Buteo buteo) o el xoriguer  (Falco tinnunculus), a banda d’altres 
espècies relacionades amb els ambients fluvials, com el blauet (Alcedo athis) o 
l'abellerol (Merops apiaster). Entre els mamífers trobem el teixó (Meles meles), 
l’esquirol (Sciurus vulgaris), el porc senglar (Sus scrofa), la guineu (Vulpes vulpes), 
el conill (Oryctolagus cuniculus), la geneta (Genetta genetta) i el gorjablanc (Martes 
foina). 
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Els principals motius per incloure aquest espai al catàleg són varis. En primer lloc i 
com a raó més significativa, cal esmentar el rol d’espai refugi per espècies pròpies 
d’ambients forestals, degut en gran part al fet de situar-se en un indret 
geogràficament molt estratègic, si tenim en compte la plana agrícola de l’Alt 
Empordà i del Baix Empordà.  
 
Altres motius per incloure aquest espai són; la singularitat, la qualitat i l’harmonia 
paisatgística de la zona agroforestal; la important diversitat d’ambients i el bon 
estat de conservació de bona part de l’espai; i el seu paper clau per mantenir un 
continu ecològic entre el Massís del Montgrí i els diferents sistemes naturals afins i 
situats fora de la plana empordanesa, com també per mantenir la interconnexió 
natural entre la conca del Fluvià i del Ter. 
 
Qualificació urbanística: 
 
La Tallada d’Empordà 
 

• Sòl no urbanitzable:  
 

- sòl forestal (PF) 
- sòl rural (RU) 
- sistema hidrogràfic 

 
 
Colomers 

 
• Sòl no urbanitzable:  

 
- agrícola secà (S) 



 

 

- forestal (F) 
- sistema hidrogràfic 

 
Garrigoles 
 

• Sòl no urbanitzable:  
 

- forestal (4) 
- protecció infraestructures (5) 
- protecció rieres i cursos d’aigua (6) 

 
Vilopriu 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- rústec ordinari (5) 
- interès agrícola (6) 
- interès forestal (7) 
- interès fluvial (8) 

 
Jafre 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- protecció agrícola (PA) 
- protecció forestal (PF) 
- sistema hídric 

 
Sant Mori 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- sistema viari i d’aparcaments (X) 
- sistema ferroviari (F) 
- sistema de serveis tècnics (T) 
- sistema hidrològic (H) 
- serveis i activitats (10) 

� serveis vinculats a la producció agrària 
(10sa) 

� activitat extractiva (10ex) 
- agrícola (11) 
- forestal (12) 
- protecció específica (13) 

� protecció paisatgística (13pp) 
� protecció patrimonial (13e) 

 
 
Bàscara i Viladasens 
 

• Delimitació de sòl urbà 
 
 



 

 

Viladamat 

 
• Sòl no urbanitzable:  

 
- protecció forestal (PF) 
- agrícola (AG) 
- àrea usos específics (UE1) 

 
• Sòl urbanitzable delimitat industrial 

 
Albons 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- protecció forestal (PF) 
- agrícola (AG) 
- area usos específics (AE) 

 
Camallera-Saus 
 

• Sòl no urbanitzable:  
 

- forestal (SF) 
- agrícola (SA) 
- zona de valls i rieres (SUR) 
- zona de protecció paisatgística (SPP) 
- edificacions i indrets d’interès especial (SIE) 
- zona de Lluena (SLL) 

 
Verges 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- tipus I 
- tipus II 
- sistema de parc forestal 
- sistema entorn la vall 

 
Sant Jordi Desvalls 
 

• Sòl no urbanitzable: 
  

- zona de valor agrícola 
- zona forestal 
- sistema de recs i rieres 

 
 
 
Ventalló 
 

• Sòl no urbanitzable:  
 



 

 

- agrícola  
- forestal 

 
Vilaür 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- rural (SR) 
- sòl de protecció natural i paisatgístic (PNP) 
- protecció de bens d’interès botànic i 
arquitectònic (EP) 
- protecció de cursos d’aigua, rius i rieres (H) 

 
Garrigàs 
 

• Sòl no urbanitzable:  
 

- agrícola  
- forestal 

 

Construccions existents: 
 
L’amplia extensió de l’espai permet la presència de diverses construccions de gran 
interès. Entre aquestes, doncs, cal destacar el castell i l’ermita de Sant Feliu de la 
Garriga, com també els diferents nuclis urbans fortament integrats (Sant Mori, 
Saus, Valldevià, etc.) i el gran nombre de masos dispersos per la zona. També 
apareixen diversos valors arqueològics d’interès, com són les restes ibèriques 
d’Olivet del Pujol, el Menhir de Pedra Dreta, els jaciments romans i ibers de la zona 
de les Sorreres, etc. i  valor arquitectònics, com el pont de Palau Robert, els 
diversos forns de calç o el pou de glaç de la zona dels Quintans de Vilaür. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’espai manté un bon estat de conservació, però presenta determinats impactes 
que cal esmentar com ara l’homogeïtzació que està patint el paisatge degut 
sobretot a la pèrdua de les activitats agrícoles tradicionals i l’eliminació dels marges 
arbrats i arbustius, com també dels camps d’oliveres i les fileres de caducifolis que 
ressegueixen les carreteres rurals, els torrents i recs. Altres impactes són: la 
presència de diverses activitats extractives amb un fort impacte visual (com per 
exemple la pedrera situada entre Viladamat i Albons), els repetits incendis forestals 
que es produeixen al sector de Vilopriu i el recent incendi que ha afectat més de 
1.000 Ha.; la mala estructura de les masses forestals; les substitució dels boscos 
de ribera per plantacions de planifolis; i la baixa integració de moltes de les 
explotacions ramaderes presents. 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Seria interessant prendre mesures per tal de mantenir l’heterogeneïtat del 
paisatge. En aquest sentit, 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. També es recomana 
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; evitar l’ocupació del domini públic hidràulic per 
part dels conreus i les plantacions de planifolis; evitar l’obertura de noves activitats 
extractives allà on es pugui generar un fort impacte visual i mantenir el caràcter 
urbà dels veïnats i nuclis urbans presents.  
 
Finalment també 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 o en cas de no ser possible, implantar mesures per tal de 
disminuir el seu impacte sobre la fisonomia d’aquest territori, com és el cas del 
Balneari de Jafre. 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) 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.  

 
b) 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. Així, en el municipi de Jafre no s’haurien de permetre 
àrees de guarda- caravanes i a Viladamat 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.  

 
c) En el municipi de Garrigàs no s’hauria de permetre l’establiment d’abocadors 

d’escombraries prèvia redacció d’un Pla Especial.  
 
d) Caldria no permetre usos industrials que no vagin vinculats a l’activitat 

agrícola o forestal i que impliquin un procés productiu. En aquests sentit, 
planejaments com els de Garrigàs, Camallera-Saus o Sant Jordi Desvalls 
haurien de corregir urgentment aquesta situació.  

 
e) En el municipi de Viladamat i Garrigàs 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.  

 
f) En el municipi de Vilopriu, tenint en compte el seu impacte ambiental i 

paisatgístic, caldria regular de manera especial els usos hotelers, sanitari-
assistencial, recreatiu i esportiu, i de manera general, no permetre’ls en sòl 
forestal.   

 
g) 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. 

 
h) 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.  Tanmateix, 
tal i com s’especifica en el planejament de la Tallada d’Empordà, Albons o 
Viladamat, les noves construccions relacionades amb l’activitat agrícola o 
ramadera haurien d’incloure mesures per tal de minimitzar el seu impacte 
paisatgístic.  

 
i) 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.  

 
j) Caldria que totes les surgències d’aigua, tal i com s’estableix al planejament 

de Viladamat, Vilaür o Albons, tinguessin una àrea de protecció delimitada a 
partir d’una zona definida per un radi de 50 m. al seu voltant. 

 
k) 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%. En aquest 
sentit els municipis de Colomers, Garrigoles, Albons, Ventalló, Camallera i 
Garrigàs caldria modificar-ho.  

 
l) 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.  

 
m) Tal i com s’estableix en el planejament de la Tallada d’Empordà, Jafre, Vilaür 

o de Vilopriu 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.  

 
n) 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, tal i com 
s’estableix al planejament de Colomers o de Vilopriu, caldria 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. 

 
o) 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.  

 
p) En el planejament de Viladamat 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 a banda de trobar-se deslligat del nucli urbà i que cal obrir-
hi un nou accés, aquests usos no s’escauen com a obra de restauració d’una 
pedrera.  

 
q) Degut a l’important patrimoni natural, arquitectònic i arqueològic, caldria 

com s’especifica al planejament de Vilaür, la redacció d’un catàleg que 
identifiqui el elements de caràcter botànic, arquitectònic i arqueològic 
d’interès i hi estableixi una protecció radial. 

  
r) D’una banda, a Bàscara i Viladasens caldria desenvolupar de manera urgent 

la redacció d’un POUM que garanteixi la protecció d’aquesta zona i de l’altra, 
a Verges, caldria desenvolupar una normativa més acurada i que no vagi 
delegada al règim general que estableix la Llei de d’Urbanisme.  

 
s) Al municipi de Camallera-Saus, tot i que la zona de la Lluena la classifica 

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, ja que a banda de fomentar el 
creixement urbanístic dispers (es troba completament deslligat del sòl urbà 
consolidat) i de baixa densitat, és tracta d’un espai de gran importància 
ecològica fomentada per la combinació d’usos agrícoles i forestals i per la 
proximitat de l’antic estany de Camallera. 

 
t) Caldria que la instal�lació d’hivernacles estigues 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. 
 

 



 

 

 


