
 

 

El Penardell 
 
Codi: 11 

 
 

Superfície i municipis que es comprenen: 
 

92’88 ha. Rabós. 

 

Delimitació: 

 
La zona queda limitada al nord, pel Puig de la Creu i per la carretera GIV-6101; 
a l'est, pel canal de reg que ve de Vilajuïga; a l'oest, pel límit del Parc Natural 
dels Aiguamolls de l'Empordà que passa per sobre del turó del Penardell i al sud, 
pel rec Samort i el riu Tort.  

 

Caracterització de l’espai: 
 
Aquest espai inclou l'antiga depressió de l'estany del Penardell, que correspon a 
un dels sectors més interiors de l'antic estany de Castelló, envoltada de petits 
turons granodiorítics. Geomorfològicament, ens trobem davant d’un espai que 
representa un cas únic en tota la contrada; la disposició d’una zona endorreica 
enclavada dins un dels relleus granodiorítics que sobresurten dels aspres. Menys 
vistós, però també peculiar, és l’aflorament de pissarres negres metamòrfiques 
que ocupa la banda nord-oest de l’espai, i probablement són un enclau dins la 
zona granítica basal. La zona es troba ocupada per conreus de cereals, de gira-
sol, vinyes i prats de pastura en els llocs elevats i secs, i per prats de dall en les 
zones més deprimides. A la zona del Puig de la Creu es troba una àrea que 
periòdicament s’inunda creant un pradell humit. Pel que fa als diferents recs i 
rieres que travessen l’espai, cal dir que aquests presenten una vegetació 
formada bàsicament per bosquines i matollars meridionals típics de llocs humits 
(Nerio-Tamaricetea), però també per fileres de caducifolis formades per espècies 
com l’àlber (Populus alba), el salze (Salix alba) i la canya (Arundo donax). 



 

 

 
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 

La presència d’espècies d'ambients contrastats que inclouen per una part els 
teròfits i geòfits que es fan en els sòls prims i pedregosos dels turons, com 
Sedum andegavense o Gagea villosa i, per una altra, les espècies més o menys 
higròfiles com Linaria commutata, Orchis laxiflora o Ranunculus 

ophioglossipholius.  

 

Qualificació urbanística: 

 

Rabós 
• Sòl no urbanitzable: 
 

- Zona rural. Clau 3 
- Zona de Serveis Tècnics 
- Estacions transformadores. Clau TE 

 

Construccions existents: 
 

Granges properes d'arquitectura racional i popular. Cal també considerar la 
infraestructura de rec que apareix a la zona, sobretot aquells que es troben 
canalitzats per una estructura de formigó elevada, que en  molts casos es troben 
en mal estat i ocasionen pèrdues d’aigua greus en una zona on aquest recurs és 
cada vegada més escàs.  

 

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

La zona presenta un bon estat de conservació si es mantenen els usos actuals, 
que inclouen el dall a les zones inundades temporalment, i una pastura extensiva 
als prats secs. 

  

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 

Mantenir els usos actuals, limitant la pastura excessiva en els prats secs i el dall 
dels prats que es mantenen temporalment negats. 

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

 
a) 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. 
 

b) Tanmateix, 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. 
 

c) Convé adaptar les parcel�les mínimes del Sòl no Urbanitzable a la Unitat 
Mínima de Conreu de la Comarca, ja que les Normes Urbanístiques de 
PAU preveuen, enlloc de les 4’5 ha, superfícies menors, de 30.000m2, al 
mateix temps que possibiliten implantar en aquest indret usos turístics i 
comercials impropis de la zona. 

 
d) Proposar la incorporació d’aquesta àrea o de part de la mateixa a l’àmbit 

de l’Espai Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, i impulsar un projecte 
ambiental de recuperació parcial de les zones humides. 
 

e) 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. 

 
f) L’espai 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. 

 

 


