
 

 

Muntanyes de Rocacorba 
 
Codi: 105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
3.661,70 ha. Canet d’Adri, Camós, Porqueres, Palol de Revardit, Sant Gregori i Sant 
Julià de Ramis. 
 
Delimitació: 
 

L’espai queda delimitat per l’EIN de muntanyes de Rocacorba, per l’espai identificat 
com d’interès natural per aquest catàleg i anomenat la zona volcànica del Gironès i, 
pels diferents camins i carreteres rurals que comuniquen els diferents nuclis urbans 
presents al peu de les serres de Cal Gall, Rocamira, Pujarnol i Portelles, com Palol 
de Revardit, Santa Maria de Camós o Pujarnol. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
Espai muntanyós i forestal que representa una extensió natural de l’EIN de 
Rocacorba. Es caracteritza per la presència d’alzinar litoral (Quercus ilicis 
galloprovinciale), tot i que a les cotes més elevades apareixen rodals d'alzinar 
muntanyenc (Quercetum mediterraneo-montanum) i castanyedes (Castanea 
sativa). A les zones properes a la plana agrícola, és a dir a l’entorn de Santa Maria i 
Sant Vicenç de Camós i Palol hi predominen les pinedes de pi blanc (Pinus 
halepensis) amb sotabosc d'alzinar i també de garrigues (Quercetum cocciferae) i 
alguna taca de suros (Quercus suber). D’altra banda, i en petites extensions, també 
trobem joncedes i prats calcícoles dominats per la jonça (Aphyllanthes 
monspeliensis), avellanoses (Corylus avellana), fenassars (Brachypodium 
phoenicoides) i arboçars (Arbutus unedo). A la serra de Can Cadamont, hi trobem 
la brolla calcícola de romaní (Rosmarinus officinalis) i alguns conreus abandonats. 
En les zones més humides hi abunda el roure martinenc (Quercus humilis) i la 
bardissa amb roldor (Coriaria myrtifolia).  
 
L’espai inclou les capçaleres de la riera de Matamors, el Revardit i el Remençà, els 
quals esdevenen els tres afluents més importants del riu Terri, a més de presentar 



 

 

un molt bon estat de conservació ecològic. La vegetació pròpia és la verneda 
(Lamio-Alnetum glutinosae) i l’estrat arbori és dominat per verns (Alnus glutinosa) i 
freixes de fulla petita (Fraxinus angustifolia), tot i que també apareixen trams més 
degradats on hi dominen els pollancres (Populus x canadensis), els plàtans 
(Platanus hybrida) i les acàcies (Robinia pseudoacacia). Cal destacar la presència 
de llors (Laurus nobilis) a les zones més obagues de les rieres. En el sotabosc 
d’aquesta comunitat destaca la presència del buixol (Anemone nemorosa), el 
Ranunculus ficaria, la consolda (Symphytum tuberosum), etc. i altres espècies 
típiques de riberals humits i d’ambients nitròfils, com l’herba d’orenetes 
(Chelidonium majus) i l’ortiga gran (Urtica dioica). En les zones afectades 
directament per les avingudes hi domina la salzeda de sarga (Saponario-Salicetum 
purpureae) caracteritzada per diverses espècies del gènere Salix. 
 
Sobre la flora, cal destacar la possible presència d’espècies considerades com a 
raríssimes a Catalunya com l’Euphorbia maculata, Hieracium alatum, Peucedanum 
officinale subsp. stenocarpum, Pimpinella tragium i Rubus candicans,. 
 
L’espai es força interessant des del punt de vista faunístic i destaca d’una banda les 
espècies lligades als ambients fluvials i als ambients forestals. Entre la fauna 
d’interès que es troba lligada a l'ambient fluvial, cal esmentar les diverses especies 
de peixos, com el barb (Barbus meridionalis) o l'anguila (Anguilla anguilla) i, 
d’amfibis com els tritons (Triturus marmoratus i T. helveticus). I entre la zona 
forestal, cal destacar la presència d’ocells com el mussol banyut (Asio otus), el 
cucut reial (Clamator glandarius), la gralla (Corvus monedula), el falcó mostatxut 
(Falco subbuteo), etc. I diversos mamífers, com la geneta (Genetta genetta) o el 
gorjablanc (Martes foina).  
 
També és important destacar la important diversitat de quiròpters. Entre aquests 
cal esmentar el rat-penat gran de ferradura (Rhinolophus ferrumequinum), el 
ratpenat petit de ferradura (Rhinolophus hipposideros), el ratpenat mediterrani de 
ferradura (Rhinolophus euryale), el ratpenat de cova (Miniopterus schreibersii) i el 
ratpenat orellut (Plecotus auritus), el qual té una presència escassa al conjunt dels 
Països Catalans. Finalment cal esmentar que en algunes pollancredes s’hi ha 
observat algun picot garser petit (Dendrocopos minor) i que part de l’espai és àrea 
de caça de l'astor (Accipiter gentilis). 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
El motiu d’inclusió d’aquest espai al catàleg respon al fet de ser una extensió 
natural de gran interès ecològic de l’EIN de Rocacorba, que va ser delimitat seguint 
un criteri de cota topogràfica i no de riquesa biològica. A més, cal esmentar que la 
inaccessibilitat, la densitat del paisatge forestal, la bona conservació dels cursos 
fluvials i l’important despoblament, ha permès la presència d’una fauna rica i 
variada, a banda de la presència d’hàbitats d’interès comunitari com els alzinars. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Qualificació urbanística: 
 
Camós 

 

• Sòl no urbanitzable:  
 

- protecció paisatgística i forestal (PF) 
- rústic general (RG) 
- sistema hidrogràfic 
- xarxa de camins i carreteres 

 

Canet d’Adri 

 

• Sòl no urbanitzable:  
 

- zona forestal (SF) 
- zona agrícola (SA) 
- zona rural (SR) 
- sistema hidrogràfic 
- sistema viari 
- nuclis rurals (NR) 

Porqueres 
 

• Sòl No Urbanitzable: 
 

- sòl de valor forestal (Clau 22) 
- sòl d’interès ecològic i paisatgístic (clau 24) 
- sistema viari (V) 
- sistema hidrogràfic i lacustre (H) 

 

Palol de Revardit 
 

• Sòl No Urbanitzable:  
 

- sòl no urbanitzable de protecció paisatgística i 
forestal (PF) 
- rústec general (RG) 
- sistema hidrogràfic 

Sant Gregori 

 

• Sòl No Urbanitzable: 
 

- zona de valor agrícola (A) 
- zona de connectors hidrològics i de protecció (B) 
- zona de connectivitat ecològica i paisatgística 
(C) 

 
Sant Julià de Ramis 

 

• Sòl No Urbanitzable:  
 

- forestal (19) 



 

 

Construccions existents: 
 
L’espai inclou un nombre molt variat de construccions. Entre aquestes cal 
esmentar, els masos de Can Coll, Can Puig, Can Bròsit, Can d’Eres, Can Radreça, 
Can Marieta, Can Masfont, Can Serrats, Can Puig de la Mota, entre altres; com 
també el veïnat rural de Pujarnol i de la Mota, les ermites de Sant Martí de la Calç, 
Sant Joan i de Sant Martí de la Mota; la Capella de Sant Dalmau; les fonts de la 
Perpinyana, del Garrabà o de Farriola; i els dolmens del turó de Sant Dalmau, de 
Montbó i de Pujarnol. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 

L’espai presenta un bon estat de conservació, sobretot els torrents i rieres que hi 
circulen, tot i que determinades masses presenten una estructura forestal pèssima 
fet que es tradueix en un elevat risc d’incendi. Altres aspectes negatius que cal 
tenir en compte són els abocaments de deixalles i runes en determinats punts, com 
succeeix en el riu Matamors, i els constants abocaments directes o difusos de 
purins per part de diverses granges de la zona, a més dels . Un altre fet preocupant 
és la gran proliferació de tancats opacs al pas de la fauna al voltant de finques amb 
grans parcel�les. Podem trobar també la presència de construccions, sobretot 
habitatges amb grans talussos discordants i poc integrats amb l’entorn. Finalment, 
cal esmentar els efectes negatius degut a l’existència de la urbanització Refugis de 
la Mota, la qual provoca en determinats punts una excessiva freqüentació humana. 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
De manera general, cal esmentar la possibilitat que aquest espai, 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.  
 
Entre els principals requeriments de protecció, cal esmentar que caldria integrar 
aquesta zona dins el PEIN de muntanyes de Rocacorba. Altrament també, es 
proposa evitar l’ampliació de la urbanització els Refugis de la Mota, promoure la 
redacció de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal per tal de millorar l’estructura 
de les masses boscoses i aplicar mesures per la prevenció d’incendis, com el Pla 
d'Actuació Municipal per Incendis Forestals de Canet d'Adri. Finalment, cal 
esmentar que l’accés als diversos espais més coneguts i visitats, com la font del 
Salt d'en Vila, haurien de comptar amb un mínim manteniment pel que fa a 
senyalització, accés i neteja de deixalles. 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) 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 metres on no s’hauria de permetre cap tipus de 
construcció ni tanca.  

 
b) Degut a l’important paper social i ecològic que tenen les fonts, tal i com 

s’estableix al municipi de Canet d’Adri, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis o 
de Porqueres, caldria establir-hi una protecció radial de 50 m. 

 
c) 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. 

 
d) 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% com es senyala als planejaments de 
Camós i Palol de Revardit; i com s’estableix al POUM de Sant Gregori, 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.  

 
e) Per tal de disminuir el risc d’incendis forestals, caldria tal i com ja es fixa en 

el POUM de Porqueres, 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. 

 
f) En tot l’espai caldria prohibir de manera específica la implantació d’activitats 

extractives; els nuclis zoològics, (com els zoosafaris, els parcs, o jardins 
zoològics, les reserves zoològiques, 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. 

 
 
g) Tal i com s’estableix per les construccions d’utilitat pública i interès social, 

les construccions i instal�lacions d’obres públiques de nova planta,  haurien 
de  preveure la redacció d’un Pla Especial que contempli, entre altres 
aspectes, l’impacte paisatgístic i ambiental i els efectes territorials de la seva 
implantació.  

 
h) No s’hauria de permetre cap tipus de tanca exterior de finques i camps, a 

excepció de les imprescindibles per a les explotacions agrícoles i pecuàries. 
En el cas d’habitatge, i degudament justificat, es podrà tancar un espai al 
voltant de l’habitatge destinat a jardí o pati i aquesta serà de caràcter 
vegetal. En els casos en que, per l’activitat agrícola o ramadera sigui 



 

 

necessària la seva construcció, les tanques podran ser amb filat metàl�lic, 
respectant el dret de pas dels camins existents i han de permetre el pas de 
la fauna.  

 
i) 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.  

 
j) Caldria evitar la implantació de línies elèctriques d'alta i baixa tensió. En cas 

contrari, tal i com s’estableix en el planejament de Porqueres, 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.  

 
k) En el municipi de Canet d’Adria 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. 
 
 

 


