
 

 

Punta del Claper 
 
Codi: 2 
 

 
 

Superfície i municipis que es comprenen: 
 
200’75 ha. Portbou i Colera. 
 

Delimitació: 
 

Aquest espai comprèn l’àrea delimitada pel vessant nord que queda entre el 
límit del PEIN de l’Albera a l’oest, el Puig Falcó i el Puig Pelat al sud, la 
infraestructura ferroviària de Portbou al nord i la Punta del Claper, la Punta del 
Frare i Cap Marcer, a l’est.  

 

Caracterització de l’espai: 
 

L’espai es troba recobert bàsicament per petites formacions arbustives 
dominades per l’estepa blanca (Cistus albidus) i en algun indret pel garric 
(Quercus coccifera), per prats secs rics en espècies basòfiles (Andropogonetum 
hirto-pubescentis i Thymelaeo-Plantaginetum subulati) i diversos afloraments 
rocosos, bàsicament de pissarra. Cal també fer esment que el vessant sud del 
Puig Claper està recobert per l’Opuntia subulata, espècia cràssea i al.lòctona que 
ha proliferat a la zona i ha ocupat quasi bé tot el vessant. També destaquen la 
formacions vegetals ubicades en els penya-segats litorals, constituïdes per 
ensopegueres endèmiques (Armerietum ruscinonensis). Per últim, aquest espai 
es troba totalment retallat per la carretera C-252, que esdevé l’única via de 
comunicació entre el nucli de Colera i Portbou. 

 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai pot considerar-se la continuació natural del PEIN de l’Albera fins al mar. 
Destaca la presència d’algun endemisme (Armeria ruscinonensis) a la zona dels 



 

 

penya-segats litorals, així com la formació de prats mediterranis secs 
eminentment basòfils, declarats hàbitats prioritàris, segons la directiva 
67/97/CE). Cal també destacar la presència del xoriguer comú (Falco 
tinnunculus).  

 
Qualificació urbanística: 

 

Portbou 

 

• Sòl no urbanitzable. 
 

Colera 

 

• Sòl no urbanitzable. 
 
 

Construccions existents: 

 

Inexistents, excepte la instal�lació de telecomunicacions al Puig Claper. 

 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Actualment, l’espai no es veu amenaçat per grans infraestructures. El gran 
impacte de l’àrea es basa en la carretera que comunica Colera amb Portbou, que 
talla físicament l’espai i esdevé la via més transitada de la zona.    
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 

Caldria un projecte de recuperació de les antigues feixes que ocupen la zona, 
així com recuperar el cultiu de la vinya i l’olivera. Altrament, també s’hauria de 
fer un estudi més específic de la zona en cas de modificar la carretera de Portbou 
a Colera, i sospesar quina seria l’alternativa més correcta (eliminació de corbes, 
creació d’un túnel, creació d’un túnel fals, etc.).   
S’han de garantir els corredors ecològics i paisatgístics o dits verds que arribin 
fins al mar. Les carenes són els espais adients en aquesta àrea per preservar la 
fauna i la flora. 
 

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

 

a) Incorporar a la normativa urbanística les franges de protecció resultants 
de la Llei d’Aigües: 5 metres per a ús públic i 100 metres de servitud de 
policia, que podrien ser encara més àmplies a la zona de l’embassament. 
La protecció paisatgística, així com dels valors naturals presents a la 
zona, requereix el manteniment de la classificació de tota l’àrea com a sòl 
no urbanitzable d’especial protecció, així com la redacció i aprovació d’un 
Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge. El Pla Especial 
hauria d’establir el règim d’usos permesos a la zona, potenciant els usos 
tradicionals i prohibint la instal�lació d’infraestructures de gran impacte, 
tals com parcs eòlics o la instal�lació d’antenes de telecomunicacions, 
traçats aeris de línies d’alta tensió, càmpings i zones d’acampada o 



 

 

edificacions unifamiliars aïllades que, ordinàriament, poden implantar-se 
al sòl no urbanitzable, prèvia declaració d’utilitat pública i interès social 
del projecte.   
 

b) El referit Pla Especial podria ser de caràcter plurimunicipal i fomentar la 
recuperació de la vinya i del cultiu de l’olivera, així com la restauració de 
les feixes i parets de pedra seca presents a l’àrea, i la repoblació amb 
espècies autòctones, substituint-les per altres espècies al�lòctones (com 
ara els eucaliptus). Aquest Pla podria formar part d’un programa 
ambiental a impulsar per ambdós ajuntaments. 
 

c) L’interès natural d’aquesta àrea i la seva proximitat al Massís de l’Albera 
justificaria proposta de la seva inclusió al PEIN, incorporant-la a l’espai 
d’interès natural Massís de l’Albera. 
 

d) Caldria dotar l’espai d’un pla eficaç de prevenció d’incendis, inclòs al pla 
d’actuació municipal i homologat per la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya. 
 

 
 

 


