
 

 

Connector el Penerdell – Parc Natural del Cap de Creus 
 
Codi: 12 
 

 

Superfície i municipis que es comprenen: 
 
295’27 ha. Pau i Vilajuïga. 
 

Delimitació: 
 
Aquest espai inclou l’àrea que queda delimitada al nord, pel Parc Natural del Cap 
de Creus (al costat est del nucli urbà de Pau) i al sud, per l’espai del Penardell i 
pel límit nord del Parc natural del Aiguamolls de l’Empordà. Pel que fa als marges 
est i oest, l’espai ve definit pel riu Tort i la carretera local que comunica el nucli 
de Pau amb el mas de Santa Maria de Penardell, així com per la carretera Gi-
6101 i el rec de la serra del Mas Sec.  

 
Caracterització de l’espai: 
 
L’àrea es troba travessada per una falla fossilitzada que contacta el bloc aixecat 
amb relleus granodiorítics de la Serra de Rodes, amb la depressió de l’Empordà. 
Aquesta zona de falla és la mateixa per la qual circulen les aigües termals 
aflorants a Vilajuïga. Els turons granodiorítics que apareixen enmig les àrees 
endorreiques d’estanyols i dels aspres (que baixen suaument fins a la plana), 
corresponen a boles granítiques formades al bloc enfonsat de la falla, que han 
anat quedant cobertes de sediments, sobresortint només en aquells llocs on la 
roca és més resistent. Aquest espai es caracteritza per la presència de diferents 
cultius com la vinya, el gira-sol i algun conreu de secà. Apareixen algunes 
pantalles vegetals formades bàsicament de xiprer, com també erms i prats 
eixuts ocupats per diferents espècies ruderals i nitròfiles i de joncs. Cal 
assenyalar que aquesta àrea ocupa l’espai dels aspres de Pau, que actualment es 
troben ocupats pel cultiu de l’olivera i la vinya així com per la timoneda de 
tomaní (Lupino-Lavanduletum). 



 

 

 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Aquest espai esdevé un connector de gran importància per unir ecològicament i 
paisatgísticament el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà amb el Parc 
Natural del Cap de Creus, i a la vegada controlar el creixement urbanístico-
residencial que estan patint molts pobles del rerapaís. També hi ha presència 
d'un important conjunt d'antigues feixes de conreu a la zona de nord-oest de 
Pau, que encara conserva els darrers retalls de suros, alzines i oliveres del 
vessant meridional de la serra de Pau. És especialment peculiar la disposició de 
les boles granítiques en els aspres, sent convenient preservar-los d’agressions 
diverses i extraccions, com ja succeeix en algunes àrees adjacents.  
 
 

Qualificació urbanística: 
 

 

Vilajuïga 

 
• Sòl no urbanitzable. 

 
 

Pau 

 
• Sòl apte per urbanitzar: 
 

- Zona de Desenvolupament Residencial U-4 
 

Construccions existents: 
 
L’espai es troba travessat per diferents línies elèctriques d’alta tensió, així com 
per diferents canals de rec, construïts amb formigó i elevats que, en alguns 
casos, presenten fuites d’aigua importants degut al deficient estat de 
conservació. Cal citar la construcció d’una antena de telefonia mòbil que provoca 
un greu impacte paisatgístic en aquesta zona. 

 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’espai presenta un estat de conservació notable, tot i la presència de les línies 
elèctriques que travessen la zona. Cal fer referència a la projecció d’una 
urbanització (Parc d’Empordà) al marge oest del nucli de Pau, que suposaria una 
forta barrera per a la connectivitat entre els dos Parcs Naturals, així com la 
destrucció cada vegada més freqüent dels aspres d’aquestes serres que es 
troben en contacte amb la plana de l’Alt Empordà. 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria estudiar específicament la funció de corredor ecològic i paisatgístic 
d’aquesta àrea, ja que podria suposar un espai clau per assegurar la 
connectivitat entre el Parc Natural de Cap de Creus i el Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà. Per tant, aquest espai podria ser un element de 
rellevant importància per mantenir la biodiversitat d’aquest sector de comarca, 



 

 

esdevenint un espai de conservació de la unió física entre els aspres de la Serra 
de Pau i la plana alt empordanesa.  

 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Les previsions contingudes a les Normes Subsidiàries de Pau són 

directament incompatibles amb la preservació d’aquest espai, en 
preveure la implantació d’una urbanització que afectarà un àmbit de 
342.500m2, amb un greu impacte visual, ja que es permet la 
transformació urbanística i l’edificació d’un sector amb grans pendents i 
diferències de nivell que van des la cota 30 fins a la cota 125.  D’altra 
banda, tant les alçades de fins a 6’5 metres i dues plantes de les 
edificacions, com els usos permesos a la zona (l’ús residencial en 
habitatge unifamiliar aïllat, l’ús comercial, i els usos turístic i hoteler), són 
totalment inadequats per l’adequada protecció de l’espai i per possibilitar 
la seva funció de connector natural. Malgrat haver-se aprovat 
definitivament el Pla Parcial “Residencial Parc d’Empordà SA” l’any 1.995, 
que preveu l’edificació de fins a 226 habitatges a banda de la zona 
hotelera, la manca d’execució i desenvolupament efectiu del mateix i el 
fet de que no s’hagin iniciat encara les obres d’urbanització, permet la 
modificació de les Normes Subsidiàries i la desclassificació d’aquests 
terrenys, sense que existeixin drets adquirits, en no haver-se consolidat 
plenament el dret a urbanitzar. Cal promoure la desclassificació total o, 
com a mínim, parcial d’aquesta àrea, tot requalificant els terrenys com a 
sòl no urbanitzable especialment protegit, amb clau de Connector, i 
garantint que les cotes superiors no seran objecte de transformació 
urbanística. 
 

b) Convindria la tramitació d’un Pla Especial de protecció del medi natural i 
del paisatge que garantís l’establiment d’un règim d’usos adequat als 
valors naturals del sector, fixant els usos prohibits i incompatibles, i 
impedint la transformació urbanística dels torrents i la instal�lació 
d’infraestructures públiques o privades que malmetin l’espai.  
Especialment davant del règim jurídic poc estricte del sòl no urbanitzable 
fixat a les Normes Subsidiàries de Vilajuïga. 
 

c) L’especial ubicació d’aquesta àrea natural a les portes del Parc Natural de 
Cap de Creus el fan idoni per ser incorporat en aquest Espai d’Interès 
Natural com a zona de pre-parc o com a àrea d’amortiment d’impactes. 
 

d) En defecte d’allò assenyalat al punt anterior, la previsió, al Programa de 
Desenvolupament del PEIN, de la seva futura ampliació mitjançant 
l’estudi de corredors biològics i de connectors paisatgístics que 
garanteixin la connexió dels diferents espais PEIN, podrien també 
justificar-ne la inclusió. 

 

 



 

 

 

 


