
 

 

SERRA BLANCA – EL BOSQUERÓS 
 
Codi: 212 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
  
1.242,56,95 ha. Agullana, Capmany i Darnius. 
 
Delimitació: 
 
Espai forestal que permet connectar des del punt de vista ecològic el Massís de 
l’Albera i la Garrotxa d’Empordà. Els límits el conformen el Torrent de la Guilla, , la 
Garrotxa d’Empordà, el vessant obac de la serra de Mont-roig i la zona forestal dels 
Castirells 
  
Caracterització de l’espai: 
 
Espai forestal situat a la zona de transició entre la plana empordanesa i les estreps 
prepirinencs orientals, cosa que permet la presència d’espècies i comunitats molt 
diverses. La vegetació dominant és la sureda (Quercetum ilicis galloprovinciale 
suberetosum) i la brolla silicícola d’estepes i brucs, tot i que també trobem diverses 
zones de conreus, bàsicament de cereals en règim de secà i alguna vinya.  
 
L’espai també presenta trams fluvials de gran interès ecològic amb mostres de 
vegetació ripària molt ben estructurada i frondosa. La vegetació dominant és la 
salzeda de salze blanc (Salix alba) i de sarga (Salix eleagnos), tot i que també hom 
i pot trobar pollancres (Populus nigra), i també verns (Alnus glutinosa), 
especialment a la riera de la Ribereta.   
 
La fauna és abundant i pròpia dels ambients forestals i riberencs. Destaca la cites 
de llúdriga (Lutra lutra), la qual ha colonitzat l’espai a través de la Muga a partir de 
reintroduccions fetes als Aiguamolls de l’Empordà, a més també d’una important 
varietat d’amfibis i rèptils. Entre aquests cal esmentar el tritó pirinenc (Euproctus 
asper) i altres de caire més termòfil, com el tritó verd (Triturus marmoratus), la 
serp llisa meridional (Coronella girondica), la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), 
la tortuga mediterrània (Testudo hermanni subsp. hermanni), la sargantana ibèrica 



 

 

(Podarcis hispanica), el gripauet (Pelodytes punctatus), la serp d’aigua (Natrix 
maura) i la serp de collaret (Natrix natrix), entre altres. 
 
Finalment, cal també esmentar la presència de diverses aus, algunes consideres 
d’interès i vinculades bàsicament als ambients forestals. Entre aquestes cal 
destacar diversos aus de rapinya d’activitat tant d’activitat diürna, com l’aligot 
(Buteo buteo) o l’esparver (Accipiter nisus); com també nocturna, com el gamarús 
(Strix aluco), l’òliba o xibeca (Tyto alba) i el xot (Otus scops). També hi trobem el 
falcó pelegrí (Falco peregrinus) i la merla blava (Monticola solitarius), entre altres.   
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
La inclusió d’aquest espai dins el catàleg respon al fet que representa un connector 
ecològic entre dos espais forestals de gran afinitat ecològica. A més la presència 
d’hàbitats d’interès comunitari i d’espècies de fauna protegida acaben de justificar-
ne el motiu.  
 
Qualificació urbanística: 
 

Agullana 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- Sistemes de comunicació 
- Cursos d’aigua, rius i rieres 
- Rústec, Clau 4.1 
- Zona forestal, Clau 4.2 

 
Capmany 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- Sistema viari 
- De règim normal, Clau SNU.2 
- De règim restrictiu, Clau SNU.3 

 
 
Darnius 

 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- Sistema de comunicació 
- Rústec, Clau 4.1 
- Forestal, Clau 4.2 

 
 
Construccions existents: 
 
L’espai presenta poques construccions fet que accentua el seu caràcter natural i el 
bon estat ecològic de les diverses poblacions de fauna existent degut a la poca 
presència d’elements pertorbadors. Entre les construccions presents cal esmentar 



 

 

els masos de can Sants, Mas Roig, Mas Collell, can Bronc, can Boixó i can Missarra. 
Finalment cal també esmentar la presència d’un tram del sender de gran recorregut 
GR2 i el castell de Mont-roig.  
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 

L’espai presenta una funcionalitat elevada en tot el sector occidental, degut a la 
baixa existència d’impactes importants. Al límit oriental però, la presència de 
l’autopista AP7 i de la carretera A2, suposa una barrera física molt important, que 
solament es pot superar per la presència de diferents torrents i còrrecs que les 
creuen per sota, a més del pas del riu Llobregat. Finalment, les obres de 
desdoblament d’aquestes dues infraestructures més la construcció del TAV 
agreujaran encara més l’efecte barrera a part de suposar en si mateixes un fort 
impacte a l’hora de construir-les (moviments de terra, talussos, increment del 
trànsit rodat, etc.), que caldria minimitzar. 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Seria necessari elaborar estudis per tal de definir i dissenyar les zones passos de 
fauna per tal de poder superar l’autopista AP7 i la carretera A2 adequats a les 
diverses espècies que abunden a l’espai, a més d’impedir la presència de noves 
construccions i/o d’usos poc afins amb les característiques naturals d’aquest espai.  
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per afavorir 

la restauració de la vegetació de ribera pròpia de casa nostra com les 
vernedes, així com eliminar les espècies d’arbres de plantació que no 
apareixen de manera natural. 

 
b) En relació a la franja lineal de terreny adjacents a la carretera A2 i el traçat 

de l’autopista AP7 s’hi haurien de limitar les activitats relacionades i 
derivades del transport i alhora evitar l’aparició de noves instal�lacions 
destinades aquest sentit. 

 
c) En sòl agrícola no s’hauria de permetre la implantació de vivers, hivernacles, 

noves explotacions agropecuàries i nous habitatges. Únicament, s’hauria de 
permetre l’ampliació dels habitatges i construccions existents en un 20% de 
la seva superfície. 

 
d) Caldria evitar la implantació de construccions d’utilitat pública i interès social 

i les construccions i instal�lacions d’obres públiques de nova planta en sòls 
agrícoles i forestals. En cas contrari aquestes  haurien de  preveure la 
redacció d’un Pla Especial que contempli, entre altres aspectes, l’impacte 
paisatgístic i ambiental i per tant, 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, i els efectes 
territorials de la seva implantació. 

 



 

 

e) La construcció de tanques en espais oberts hauria de limitar-se a aquells 
casos en què siguin imprescindibles en funció de l’ús i les circumstàncies del 
lloc. Les tanques haurien de ser de vegetal viu o de materials que permetin 
la transparència i el pas de la petita fauna terrestre pròpia del lloc. No 
s’haurien d’admetre tanques d’obra, llevat de murs de pedra seca. 

 
f) A Agullana i Capmany caldria fixar la unitat mínima en sòl agrícola en 4,5 

Ha. Tal i com ho prescriu el Decret 169/83 i de 25 Ha. en sòl forestal segons 
el Decret 35/1990 d’Unitats Mínimes Forestals.  

 
g) Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal caldria que fos 

necessària la llicència municipal, prèvia presentació de Pla de Gestió i Millora 
Forestal, sense perjudici de les competències dels organismes corresponents 
i que es compleixin les condicions exigides per a la prevenció d’incendis. 

 
h) L’obertura de pistes estarà condicionada a llicència municipal i, al marge de 

les prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai no podrà 
ser superior als 3 m i el seu ús el propi de l’activitat forestal o agrícola. 

 
 
 
 

 
 
 


