
 

Boscos de Foixà, Pedrinyà, Vacamorta i Plans de Cruïlles i Sies 
 
Codi: 108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
6.258,63 ha. 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. 
 
Delimitació: 
 
L’espai inclou l’àrea de transició que resta entre el massís de les Gavarres i el riu 
Ter per la banda septentrional. Així, pel sud i l’oest l’espai queda delimitat pel límit 
del PEIN de les Gavarres que va des del nucli de Juià fins a la Bisbal; pel nord, per 
la carretera C-66 i el riu Ter; i per l’est, per les diverses pistes i camins rurals i, per 
les principals masses forestals, els marges arbrats i el sistema de rius, rieres i 
torrents. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
Extens espai agroforestal de gran qualitat estètica i de gran interès ecològic i 
paisatgístic, caracteritzat per una dominància de la coberta forestal i per una 
pèrdua recent i progressiva dels espais oberts situats entre la matriu forestal més 
densa.  
 
Es situa entre el massís de les Gavarres i el riu Ter i per tant abasta la zona dels 
contraforts de les Gavarres. Presenta una orografia irregular, amb presència de 
petits turons i d’una plana que ha permès l’assentament de nuclis rurals, alguns de 
gran interès estètic com el Púbol o Rupià. L’espai, també juga un paper ecològic 
estratègic entre les Gavarres i el riu Ter ja que permet mantenir la continuïtat 
natural entre aquests dos importants sistemes naturals. A més, l’espai és 
considerat en el Marc Estratègic de les Gavarres com una àrea d’interès a l’entorn 
exterior de l’EIN de les Gavarres.  
 
Destaquen les masses formades per pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), pi 
pinyoner (Pinus pinea), pinastre (Pinus pinaster) i alzines (Quercus ilex). El 



 

sotabosc de les pinedes acostuma a ser dens i atapeït i, hi apareix un segon estrat 
arbori format per alzines (Quercus ilex), tot i que de manera puntual també 
apareixen suros (Quercus suber). A més, hi ha un gran nombre d’arbustos i herbes, 
entre els quals destaquen la gatosa (Ulex parviflorus) i el càdec (Junniperus 
oxycedrus). Un dels trets més rellevants de l’espai és la presència, al seu interior, a 
la zona de Romanyinar, de dunes interiors fixades amb pins pinyoners, i amb un 
sotabosc format per diferents espècies pròpies d’ambients dunars, com per 
exemple el borró (Ammophila arenaria). En les zones més humides, al sotabosc 
hom hi pot trobar també peus de roures martinencs (Quercus humilis). També 
s’inclou una plantació d’Eucalyptus.  
 
Els espais oberts corresponen a conreus herbacis de cereals de secà i de regadiu, a 
més de fenassars (Brachypodium phoenicoides), amb Euphorbia serrata i Galium 
lucidum; llistonars (Thero-Brachypodietea), el qual és considerat hàbitat d’interès 
comunitari prioritari per la Directiva Hàbitats i per la brolla silicícola d’estepes i 
brucs (Cisto-Sarothamnetum catalaunici). En els contraforts dels petits turons que 
conformen l’espai hi ha camps d’oliveres i d’ametllers, tot i que aquests últims 
apareixen de manera residual.  
 
També hi trobem usos secundaris, representats pels vivers i les plantacions de 
pollancres, els quals sovint es troben al llarg dels diferents cursos fluvials.  
 
La vegetació de ribera és dominada per diverses formacions vegetals, com els 
herbassars megafòrbics nitròfils i humits (Convolvuletalia sepium, Galio-

Alliarietalia), les vernedes (entre les quals destaquen les presents al rec Rifós); la 
salzeda de sarga (Salix eleagnos) i les jonqueres (Molinio-Holoschoenion), a més de 
peus aïllats de salze blanc (Salix alba) o freixe de fulla estreta (Fraxinus 
angustifolia), i fileres de canya (Arundo donax). 
 
A la zona s’han detectat algunes espècies florístiques que estan considerades com a 
raríssimes a Catalunya: Chenopodium polyspermum, Euphorbia maculata, 

Peucedanum alsaticum subsp. venetum i Plantago arenaria. 
 
Des del punt de vista geològic, l’àrea inclou alguns turons on afloren materials 
volcànics terciaris, alineats paral�lelament a les Gavarres (Puig Rondom, Puig 
Queralt, Puig Torrat i La Costa) alguns dels quals conserven xemeneies per on va 
fluir la lava.  
 
Finalment, cal destacar que l’espai es caracteritza per la presència de la zona 
humida inclosa a l’Inventari de Zones Humides del DMAiH dels terreres de Vaca 
Morta. Aquest espai, constituït per diverses basses al�luvials originades per una 
antiga activitat extractiva d’argiles, té un gran interès ecològic, ja que hom hi pot 
trobar poblaments vegetals poc freqüents com els de Potamogeton pectinatus. 
Entre la fauna, cal destacar que aquest punt és important per a la cria d’amfibis,  
més de ser un lloc habitual de repòs per ocells com el bernat pescaire (Ardea 
cinerea) o el martinet blanc (Egretta garzetta). 
 
La fauna és la pròpia dels ambients forestals tot i que també alberga diverses 
espècies pròpies dels espais oberts. Destaquen sobretot la presència de diverses 
espècies d’ocells i entre aquests els rapinyaires. També trobem mamífers com la 
geneta (Genetta genetta), el senglar (Sus scrofa), el teixó (Meles meles), la 
mostela (Mustela nivalis), l’eriçó europeu (Erinaceus europaeus), la musaranya 
nana (Suncus etruscus) i la rata cellarda (Elyomis quercinus). 



 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Els motius d’inclusió d’aquest espai al catàleg són diversos i destaca el fet que es 
tracta d’una zona molt representativa del paisatge agroforestal d’aquest sector de 
Pre-Gavarres, a més de permetre connectar l’espai del PEIN amb el riu Ter. L’espai 
també presenta hàbitats d’interès comunitari, alguns d’ells prioritaris com les 
vernedes i els llistonars, i inclou espècies de fauna rares o poc comunes a 
Catalunya i estrictament protegides. Altrament, s’ha de mencionar que l’espai 
inclou una zona d’interès geològic i una zona humida inclosa a l’inventari realitzat 
pel Departament de Medi Ambient i Habitatge.  
 
Altres motius menys rellevants però significatius són, d’una banda el seu valor 
paisatgístic, basat en la seva bellesa i l’harmonia que conforma l’alternança de les 
masses forestals i els espais oberts i agrícoles, a més del seu valor cultural i 
simbòlic (alberga el paratge on el penúltim rei de la corona catalanoaragonesa, 
Joan II, 1350 – 1396, hi morir sobtadament el 19 de maig mentre hi caçava); i de 
l’altra, pel fet que també permet connectar la zona de dunes residuals de Sant 
Llorenç de les Arenes, inclosa a la Xarxa Natura 2000 amb les Gavarres.  
 
Qualificació urbanística: 
 
Foixà 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- interès agrícola (6)  
- interès forestal (7)  
- interès fluvial (8) 
- sistema fluvial 

 
Flaçà 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- rústec  
- protegit de valor forestal 

 
Madremanya 
 

• Sòl no urbanitzable 
 

- rústic general (RG) 
- rústic d’especial valor agrícola (EVA)  
- forestal (F) 
- sistema hidràulic. 

 
Sant Martí Vell 
 

• Sense planejament 
 
 
La Pera 
 



 

• Sòl no urbanitzable 
 

- desenvolupament residencial (11) 
- agrícola (13)  
- forestal (14) 

Corçà 
 

• Sòl no urbanitzable 
 

- agrícola (AG) 
- protecció paisatgística forestal (PF) 
- rústic general (RG) 
- cursos d’aigua 
- xarxa de camins   

 
Juià 
 

• Sòl urbanitzable no programat 

 

Sant Joan de Mollet 

 
• Sòl no urbanitzable:  
 

- sòl forestal (SF) 
- sòl agrícola amb limitació de cultiu forestal (SA2) 
- sistema hídric 

 
La Bisbal d’Empordà 
 

• Sòl no urbanitzable 
 

- sòl de protecció paisatgística  
- sòl de valor agrícola 

 
Monells, Cruïlles i Sant Sadurní de l’Heura 
 

• Sòl no urbanitzable 
 

- sòl de protecció paisatgística i forestal (PF) 
- sòl agrícola (AG) 
- sòl rústec general (RG) 
- sistema de cursos d’aigua 
- sistema de xarxa de carreteres 

 
Construccions existents: 
 
L’espai inclou diverses construccions rurals aïllades i nuclis rurals de gran interès 
arquitectònic, com per exemple el veïnat de la Font o de Sant Llorenç de les 
Arenes. També hi trobem elements d’interès patrimonial i conjunts d’elements 
històrico-artístics de gran valor, com per exemple la Vil�la, el Cidilà i Sant Romà de 
les Arenes, Can Ribot o l’església de Sant Llorenç o de Sant Martí Vell.  



 

 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’espai presenta un estat de conservació acceptable i una alta qualitat escènica, tot 
i que no es troba exempt de rebre un important nombre d’impactes alguns dels 
quals caldria corregir pels efectes negatius que es van acumulant sobre el medi i 
que al final poden suposar una degradació important.   
 
Els principals impactes són: la proliferació d’activitats dedicades a l’extracció de 
sorres a la zona de la duna interior, la qual forma part de la Xarxa Natura 2000 i 
que provoca, a banda de la destrucció directa d’aquest hàbitat, altres efectes 
negatius com la ruderalització, l’impacte acústic, etc; l’efecte barrera important que 
origina la C-66 i els diversos nuclis urbans entrelligats i associats a aquesta; el mal 
estat de conservació de molts trams fluvials (sobretot en el riu Daró i en el torrent 
de Sant Pere); l’homogeneïtzació de la zona agrícola i la pèrdua dels marges 
arbrats que separen els camps; la presència d’una subestació elèctrica i d’un bon 
nombre de línies a la zona de Juià; i finalment, la pèssima estructura de les masses 
boscoses, ja que l’extensió forestal és molt elevada i presenta un elevat risc 
d’incendi.   
 
Relacionat amb les infraestructures viàries s’ha de recordar l’existència del projecte 
de desdoblament de la C-66 entre Flaçà i Corçà i la variant de Bordils i l’enllaç de 
Flaçà, el qual suposa, juntament amb el projecte de variant de Celrà, varis 
impactes, que caldrà tenir molt en compte per no hipotecar la funcionalitat 
ecològica d’aquest espai. El primer fa referència al fet que el projecte contempla 
ubicar un nus de comunicació en una de les zones més sensibles i claus per a la 
connectivitat de tot l’espai, com és la riera de la Pera i els boscos de Farreres. En 
aquest sentit doncs, el projecte implica modificar la riera i impedir la connexió 
biològica cap als boscos de Foixà.   
 
I el segon fa referència a les importants tensions urbanístiques que generarà 
aquesta infraestructura si no s’estableix un planejament urbanístic associat. És a 
dir, si en municipis com Flaçà o Bordils aquesta infraestructura pot ser beneficiosa 
degut al seu caràcter urbà i industrial, en nuclis de caràcter rural com Juià, Sant 
Martí Vell, la Pera, Madremanya o Monells pot suposar transformacions 
irreversibles. 
 
Finalment s’ha de considerar com a aspecte negatiu el fet que en el municipi de la 
Pera, tot i que el Pla Territorial de l’Empordà ha desclassificat el sòl urbanitzable 
residencial en clau 11 situat a l‘est de Pedrinyà de 15 Ha. (degut al fet que implica 
casi doblar el número de vivendes del municipi, a més de constituir una alteració 
radical del paisatge, i una modificació de les característiques del lloc: tala forestal, 
major depuració d’aigües, infraestructures viàries, etc.), actualment, la proposta de 
POUM (segons els estudis previs) segueix establint un model basat en el creixement 
urbanístic desmesurat, com ho demostra l’important creixement previst al nucli de 
la Pera (nou hectàrees més de sòl urbanitzable) i Púbol (set hectàrees més), més la 
construcció d’un gran hotel en una finca de 2,2 hectàrees i de 50 habitacions, 
ubicat en una zona d’important valor ambiental i paisatgístic com és el puig del 
Font (Pedrinyà). 
 



 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria evitar l’obertura i ampliació de noves activitats extractives i realitzar un 
seguiment d’aquelles que actualment funcionen, com també vetllar perquè es 
realitzin les obres de restauració pertinents en les que resten tancades.  
 
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. També caldria evitar la 
desforestació de l’àrea per l’obertura de pistes, línies elèctriques o altres activitats 
antròpiques; s’haurien de promocionar pràctiques agrícoles poc agressives amb el 
medi (com ara la preservació dels marges arbrats, que en un context agrícola 
esdevenen elements molt importants per tal de mantenir la biodiversitat i la 
permeabilitat ecològica del sòl agrícola); evitar l’ús indiscriminat de nitrats; garantir 
el manteniment dels pobles com a autèntics nuclis rurals i no alterar l’actual 
estructura poblacional; mantenir l’heterogeneïtat del paisatge i per tant 
proporcionar incentius per tal d’evitar l’abandó de les pràctiques agrícoles 
tradicionals; mantenir l’equilibri entre els ambients oberts i tancats; i engegar 
projectes de recuperació de la vegetació de ribera.   
 
Tanmateix, respecte al projecte desdoblament de la C-66 entre Flaçà i Corçà i la 
variant Bordils i l’enllaç de Flaçà, caldria d’una banda, garantir la seva permeabilitat 
ecològica no alterant els diversos cursos fluvials i en especial, pujar de cota i 
construir els viaductes necessaris per salvar les rieres (i en especial la riera de la 
Pera), com també els diferents camins rurals; i de l’altra, 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). 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) 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, excepte en els rius Daró i 
Rissec que serà tal i com s’estableix al planejament de la Bisbal de 100 m. 
Les tales 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 tala d’arbres ni els 
moviments de terra. 

 
b) Caldria que els municipis de Foixà, Juià, la Pera, Madremanya, la Bisbal, 

Monells, Cruïlles i Sant Sadurní de l’Heura i Flaçà, incloguin una protecció 
radia de 50 m. de cada font o surgència d’aigües. 

 
 
c) Tal i com s’estableix en el planejament de Flaçà, la Bisbal d’Empordà o la 

Pera no s’haurien de permetre noves activitats extractives d’àrids dins les 
zones fluvials i menys en la zona del riu Ter. A més, caldria garantir que les 
actualment presents disposin d’un projecte de restauració adequat.   

 
d) La regulació de les tanques que s’estableix a la normativa de Foixà o de 

Monells, Cruïlles i Sant Sadurní de l’Heura per la zones d’horta podria 



 

estendre’s a la resta del territori. D’aquesta manera, en tot l’espai, aquestes 
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.  

 
e) 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.  

 
f) Caldria 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%.  

 
g) En el municipi de Foixà no s’hauria de permetre la construcció de nous 

habitatges si en la finca ja hi ha un edifici construït; en el municipi de la Pera 
caldria augmentar fins a 1,5 Ha. la superfície en regadiu i no permetre les 
segregacions i divisions de finques per sota la unitat mínima de conreus; en 
el municipi de la Bisbal i també de Monells, Cruïlles i Sant Sadurní de l’Heura 
caldria que en sòl agrícola de secà es passi de les 1,5 Ha necessàries a 4,5 
Ha. i, als municipis de Corçà, Sant Joan de Mollet i Monells, Cruïlles i Sant 
Sadurní de l’Heura caldria reduir la pendent màxima per construir un 
habitatge del 30 al 20%.  

 
h) A l’hora de implantar noves construccions caldria la redacció d’un estudi 

d’impacte paisatgístic que tingués en compte si s’afecta alguna de les zones 
d’hortes, les tanques i els marges vegetals, els boscos de ribera, els arbres 
de grans dimensions i els elements que compleixin dins el paisatge les 
funcions de protecció del sòl, de manteniment de l’estructura feixada del 
paisatge agrícola, el paper de fita paisatgística o esdevinguin un valor 
cromàtic i simbòlic del paisatge. Tanmateix aquest tindrà en compte 
l’emplaçament (no s’haurien d’ocupar els punts culminants ni els fons de les 
depressions, ni sobresortir per sobre les carenes).  

 
i) No s’hauria de permetre la construcció de noves explotacions ramaderes. En 

aquest sentit solament s’hauria de permetre l’ampliació fins a un màxim de 
200 UR i la construcció d’edificacions auxiliars, magatzems, coberts, sitges 
agrícoles i hivernacles desmuntables.  

 
j) Tal i com s’estableix al municipi de Madremanya en la clau Rústic d’especial 

valor agrícola o la normativa de Monells, Cruïlles i Sant Sadurní de l’Heura, 
caldria que en tot l’espai s’especifiqués 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.  

 
k) En caràcter general hauria de restar expressament prohibida la implantació 

de nous vivers o cultius de plantes ornamentals i, els cultius de gespa.   
 
l) Al municipi de Foixà, caldria preservar la zona de les dunes interiors, inclosa 

o no a la Xarxa Natura 2000 i per tant establir una protecció davant 
l’establiment de noves activitats extractives i en especial d’extraccions de 



 

sorres. La importància d’aquest hàbitat hauria de garantir que un cop s’acabi 
l’explotació no sigui possible l’ampliació de les actualment existents i que les 
que actualment funcionen s’adquireixin per part de l’Administració 
corresponent (Departament d’Indústria, Comerç i Energia i Departament de 
Medi Ambient i Habitatge) els drets d’explotació i tancar-les.  

 
m) Les construccions d’utilitat pública i interès social i les construccions 

vinculades a l’execució, al manteniment o servei de les obres públiques, 
s’haurien de permetre sempre i quan vagin acompanyades d’un Pla especial 
que contempli l’impacte ambiental i paisatgístic i no s’ubiquin en sòl forestal.  

 
n) En els terrenys arbrats i de caràcter forestal no s’hauria de permetre la 

transformació del destí de la zona 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 que 
puguin alterar l’equilibri ecològic i l’entitat de la vegetació autòctona.  

 
o) Tal i com s’estableix al municipi de Corçà, les zones d’hortes haurien de tenir 

un regulació específica, prohibint-se de manera explícita qualsevol tipus 
d’edificació, excepte la d’un petit edifici de servei a l’activitat agrícola o a un 
magatzem d’estris de treball, que no hauria de ser superior a 6 m2 de 
superfície i a 2,2 m. d’alçada.  

 
p) Tal i com s’estableix al municipi de Flaçà, qualsevol actuació ha de garantir 

la conservació dels elements naturals, de la flora, la fauna i el paisatge i es 
prohibeix explícitament la instal�lació de cartells de propaganda, els 
abocaments de deixalles, i l’establiment de plantes de tractament de 
residus. 

 
q) De manera general i tal i com s’especifica al planejament de la Bisbal en la 

clau de protecció del paisatge o en el planejament de  Monells, Cruïlles i 
Sant Sadurní de l’Heura en clau forestal, caldria permetre els albergs, 
refugis, cases de colònies, cases de turisme rural, centres d’activitat i estudi 
de la natura tant en edificacions existents com de nova creació, previ Pla 
especial i informe ambiental favorable.  

 
r) Es permet l’ús de càmping i caravàning sempre i quan aquest vagi 

acompanyat d’un estudi d’impacte paisatgístic i ambiental i es localitzi en sòl 
no forestal i de pendent inferior al 10%. 

 
s) En el municipi de Juià es considera totalment inadequada la seva 

classificació com a sòl urbanitzable no programat ja que no es tenen en 
compte les zones de màxim valor paisatgístic ni ecològic. Per tant, permetre 
processos d’urbanització amb la delimitació de sectors o polígons d’actuació 
amb una edificabilitat total de 0,4 m3/m2 es considera totalment inadequat i 
contradictori amb l’aprofitament natural del territori i per tant, caldria 
establir una regulació més acurada i específica.   

 
t) La realització d’un catàleg de construccions d’interès i d’elements d’interès 

natural esdevé també un instrument important per tal de garantir la 
salvaguarda de l’important patrimoni present en aquest espai. Cal doncs, la 
redacció d’un Pla especial de protecció del patrimoni. En aquest mateix 
sentit, en municipis com ara Sant Joan de Mollet o Monells, Cruïlles i Sant 



 

Sadurní de l’Heura on el planejament estableix i defineix un precatàleg, 
s’hauria d’establir una 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. 

 
 

 


