
 

 

Els Aspres de l’Orlina 
 
Codi: 7 
 

 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
2110,76 ha. Garriguella, Rabós i Vilamaniscle. 

 
Delimitació: 
 
Extensa zona que recull la Conca de l’Orlina al terme de Rabós d’Empordà i la de 
Boteròs al terme de Garriguella. L’espai limita en tota la seva franja Nord i Est 
amb l’EIN de l’Albera, al nord-oest ressegueix el límit del terme de Rabós fins els 
Rocs Blancs, des d’on gira cap al Coll d’en Fornell, envolta el nucli de Rabós i 
troba la GI-603. Baixa pel marge est de la carretera GI-603 fins a travessar la 
riera de l’Orlina i continua resseguint el seu curs envoltant el paratge de Delfià i 
Custoja a l’extrem sud-oest. El límit sud ressegueix el rec de Custoja fins a la 
riera de Garriguella, on travessa la GI-603, seguint el límit de la conca de la 
riera de Vilamaniscle en direcció est fins enllaçar de nou amb l’EIN de  l’Albera. 

 

Caracterització de l’espai: 
 
Es tracta d’un paisatge de transició entre la plana empordanesa i la serra de 
l’Albera,  corresponent a l’extrem més oriental dels Pirineus. La transició de 
plana a muntanya es fa a través d’un paisatge molt característic, els aspres, 
ondulacions suaus formades de rengleres de pujols i serrals d’erosió. És una de 
les zones més representatives dels paisatges d’estructura en mosaic amb usos 
agro-ramaders i amb extenses capes de vegetació mediterrània, un paisatge que 
es troba en regressió. L’alternança de pastures o de cultius de secà amb suredes 
i brolles, vinyes i hortes amb bosquetons configuren un paisatge ric i heterogeni 
amb fondalades de valls amb rieres mediterrànies molt ben conservades. El 
substrat litològic de la zona és composa bàsicament de grauvaques i lutites, 



 

 

materials del Càmbric-Ordovicià. Al sud de Vilamaniscle apareixen 
concentracions importants de pòrfirs riolítics. Entre els diferents turons  
apareixen materials fluvials actuals i subactuals (en terrasses) formats per 
graves grolleres i arenes de diferent granulometria. També apareixen sediments 
originats com a dipòsits de ventall al.luvial al sud de l’espai. A la riba de l’Orlina i 
altres torrents s’hi troben terrasses fluvials  modernes (Holocè). L’Orlina i la 
resta de rius i rieres que drenen l’Albera tenen un règim mediterrani genuí, 
mancat de l’influencia nival, amb una estacionalitat molt marcada, on es 
produeix una important davallada  estival del cabal.  

La vegetació zonal pot estar dominada per una brolla (Cisto-Sarothamnetum 

catalaunici) més o menys evolucionada als vessants, fruit de la degradació, de 
sureda (Quercetum ilicis suberetosum)- afavorida antigament per l’home- i 
alzinar litoral (Quercetum ilicis), dels quals encara en queda algun retall. La zona 
de relleu més suau és ocupada  per cultius de secà  –principalment de vinya i 
olivera -,  pastures,  retalls de sureda i alzinar,  i brolles. 

 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Interessants hàbitats (inclosos a la directiva hàbitats 92/43/CE) de transició 
entre el bosc mediterrani i els espais oberts, entre la muntanya i la plana. 
Aquest ecotò atesora, per tant, una gran riquesa faunística (amb espècies 
incloses als annexos II i IV de la directiva hàbitats). L’àrea acull una de les 
millors poblacions gironines de tortuga de rierol (Mauremys leprosa). A més 
aquesta població representa la població (d’entitat poblacional apreciable) més 
septentrional de la seva àrea de distribució mundial. I aquest paisatge en mosaic 
i de turons suaus és la millor zona per a la tortuga mediterrània (Testudo 

hermanni). Aquí es troba una bona part de la població de l’Albera i conté bones 
representacions de l’hàbitat òptim.  

Les rieres, a més, contenen boscos de ribera, com la verneda (Lamio-Alnetum 

glutinosae) i gatelledes  ben conservades, amb herbassars aquàtics molt 
interessants de ranuncle aquàtic (Ranunculus aquatilis), a les zones menys 
profundes i, a vegades, amb major corrent, i les seves valls són un dels hàbitats 
estivals més querenciosos per a la tortuga mediterrània. Entre aquests retalls de 
verneda poden aparèixer els alocars (Vinco-Viticetum agni-casti). Cal destacar la 
presència d’algun peu d’Osmunda rigalis (falguera reial) pròpia de vernedes 
madures  de la muntanya mitjana en el domini de la sureda. A l’estrat herbaci 
cal destacar l’Arisarum vulgare, característica de matollars de ribera 
(Oloceratonion). A les lleres, apareixen alguns salzes: Salix eleagnos i S. 

purpurea. S’hi troba també el barb (Barbus meridionalis), l’anguila (Anguilla 

anguilla), la reineta (Hyla meridionalis) i la serp d’aigua (Natrix maura). Cal 
destacar la presència ocasional de la llúdriga (Lutra lutra) a la conca de l’Orlina, 
procedents de la dispersió d’exemplars del Projecte Llúdriga. Trobem també la 
presència d’algunes comunitats rupícoles i fisurícoles  com la Anthirrinio-

Sedetum amb Anthirrinum asarina com a espècie característica  (pròpia de 
l’estatge montà i subalpí 1000-1800 m). També conté un notable interès 
ornitològic amb la presència de l’àliga daurada i l’àliga perdiguera (en dispersió), 
el falco pelegrí (Falco peregrinus), el duc (Bubo bubo), l’esparver cendrós, el 
xoriguer comú (Falco tinnunculus) i petit, merla blava (Monticola solitarius), 
botxí meridional (Lanius excubitor), cuereta torrentera (Motacilla cinerea), entre 
d’altres.  

 
 
 



 

 

Qualificació urbanística: 

Vilamaniscle 

 
• SNU 1: forestal, on es permet edificar amb parcel�la mínima de 40.000m2 

(territoris al nord i a l’est del municipi) 
 

• SNU 2: agrícola, on es permet edificar amb parcel�la mínima de 20.000 
m2 (territoris del sud-oest del municipi). 

Garriguella   

 
• SNU 11: vinícola; 12: agrícola; 13:  erm; 14: finques rústiques. 

Rabós 

 
No disposa de Normes Subsidiàries. 
 
 

Construccions existents: 
 

Inclusió d’un catàleg normatiu de protecció arquitectònica i paisatgística 
supramunicipal en el sòl rural, ja que el municipi no disposa de planejament per 
regular els arranjaments a les construccions de camp. Caldrà catalogar el llegat 
de camins, parets de pedra seca, cabanes, fonts, pous, etc.  i els principals 
masos com ara Mas Roquer, Mas de Baix i Mas del Puig. Presenta una 
singularitat paisatgística molt notable ja que és una àrea que no s’ha 
transformat i conserva els paisatges, usos i arquitectura medieval. Els valors 
naturals que han motivat la inclusió d’aquest paisatge en el catàleg està 
acompanyat d’una arquitectura pròpia dels usos que s’hi desenvolupen El seu 
cert aïllament ha evitat un desenvolupament urbanístic i industrial que malmetés 
aquests valors. Dintre de l’àmbit d’influència del litoral gironí, aquesta àrea pot 
ser considerada la més ben conservada pel que fa al conjunt paisatge i 
arquitectura. Cal ressaltar la presència de restes megalítiques tan pròpies de la 
regió de l’Albera i un tram de GR-11. 

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

Està molt conservada, perquè els usos tradicionals que han generat paisatge es 
mantenen. La principal amenaça que es planteja és la pèrdua d’aquests usos 
tradicionals que comportaria la reducció de la riquesa paisatgística i biològica  de 
l’àrea com a passat en moltes zones rurals. 

Els incendis forestals suposen la major amenaça sobre les poblacions 
faunístiques singulars de l’espai. Precisament l’abandonament dels usos 
tradicionals (pastures, cultius de secà, etc.) suposaria un augment del risc 
d’incendi, per la pèrdua de la funció de tallafoc natural que exerceix el paisatge 
en mosaic, i la gravetat de les seves conseqüències, en especial sobre la 
població de tortuga mediterrània. Les rutes que porten a Sant Quirze de Colera i 
el Coll de Banyuls pateixen una freqüentació elevada de vehicles, amb els 
impactes associats en forma de risc d’incendis per guspires i imprudències, i 
pertorbació de la fauna. 



 

 

El poblament humà i els aprofitaments agro-ramaders actuals estan adaptats a 
la limitació dels recursos hídrics de la zona, això ha possibilitat un baix impacte 
sobre les rieres i per tant la conservació de les seves funcions ecològiques. La 
transformació a regadiu, la ramaderia intensiva, o l’aparició de nous 
assentaments humans o activitats industrials podrien afectar els sistemes 
aquàtics tant pel que fa a la disponibilitat del recurs com a la seva qualitat. 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 

Pels valors descrits i les dimensions de l’àrea es considera bàsic incloure aquest 
espai en el PEIN, de manera que es garantiria un procediment de gestió i un 
finançament per a la conservació del conjunt dels seus elements. Cal vetllar 
perquè no hi hagi un procés d’abandonament de les activitats agropecuàries 
actuals (la vinya, l’olivera, la ramaderia extensiva, l’explotació del suro) amb la 
creació de mecanismes de suport per compensar la pèrdua de rendibilitat 
econòmica de la vida rural. Aquesta línia de gestió, basada en la conservació del 
paisatge en mosaic (bosquines, prats, valls fluvials, brolles), s’hauria d’integrar 
en un pla de conservació i recuperació de l’herpetofauna (tortuga mediterrània i 
tortuga de rierol). Els cursos fluvials són d’especial importància, perquè acullen 
una població molt ben conservada de tortuga de rierol i les seves valls actuen 
d’hàbitat estival de la tortuga mediterrània. En aquest sentit cal estudiar i fer un 
seguiment dels abocaments d’origen antròpic i impedir qualsevol mena de 
dragatge de les lleres. De manera urgent cal elaborar i desplegar un Pla de 
Prevenció d’Incendis Forestals basat en les activitats forestals i agro-ramaderes 
que potencien els tallafocs naturals. Finalment, pel que fa a l’activitat 
constructiva és necessari que estigui estrictament limitada a aquells elements 
imprescindibles per a les tasques agràries, i sempre amb una atenció especial a 
la seva integració paisatgística. L’ús públic de l’àrea cal desenvolupar-lo cap a les 
pràctiques ecoturístiques, degut al seu elevat potencial, i amb una major 
regulació de l’accés motoritzat en especial a les rutes esmentades anteriorment. 

 

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 de tots els terrenys d’aquesta àrea com a sòl no 

urbanitzable d’especial protecció i regular i ordenar els usos possibles i 
compatibles amb els valors naturals presents a la zona. 
 

b) La figura dels Plans especials de protecció del paisatge i de regulació del 
sòl no urbanitzable és la idònia per assegurar un adequat règim urbanístic 
que permeti únicament l’aparició de construccions directament vinculades 
als usos agroforestals i que reguli amb la màxima cura la integració de les 
mateixes en l’entorn. 
 

c) Seria d’interès incloure al Catàleg de Patrimoni dels diferents municipis, 
bona part dels trams dels rius, torrents i rieres presents a la zona, 
d’especial valor faunístic així com els boscos de ribera. 
 

d) Tots els planejaments municipals han d’exigir el compliment de la Unitat 
Mínima de Conreu de 4’5 hectàrees o de la Unitat Mínima Forestal de 25 
HA per permetre l’aparició d’edificacions estrictament vinculades al món 
rural. 
 



 

 

e) Cal restringir en el planejament l’alteració de les condicions naturals dels 
llits dels torrents i rieres, prohibir la canalització o cobertura dels 
mateixos, així com l’afectació i ocupació de les zones de policia del domini 
públic hidràulic. 
 

f) La classificació continguda a les Normes de Planejament del municipi de 
Garriguella de 106 hectàrees com a àrea de sòl de desenvolupament 
urbà, Sector 6, on s’hi permet la instal�lació d’un camp de golf i d’una 
urbanització de 250 habitatges és manifestament incompatible amb el 
manteniment dels seus valors naturals, de  manera que caldrà procedir a 
la modificació puntual del planejament i a desclassificar aquest sòl. 
 

g) S’ha d’incloure tota l’àrea al Pla d’espais d’interès natural de Catalunya, 
tot incorporant-la a l’EIN Massís de l’Albera i procedint a modificar la seva 
actual delimitació. 
 

h) Caldrà dotar a tot l’espai d’un Pla rector d’ús i gestió que garanteixi la 
conservació i millora dels seus valors naturals i la dotació de mitjans de 
finançament i recursos pel desenvolupament d’actuacions i programes 
ambientals. 
 

i) L’extraordinària riquesa de la fauna present a l’àrea justificaria l’impuls de 
programes ambientals concrets per la conservació i millora de l’estat de 
les espècies i dels hàbitats d’interès comunitari així com dels cursos 
d’aigua i del bosc de ribera.  Entre d’altres podrien endegar-se programes 
específics per les tortugues mediterrànies i de rierol. 
 

j) Un Pla de prevenció d’incendis i l’impuls de la gestió forestal sostenible és 
una mesura imprescindible per assegurar l’adequada conservació de 
l’espai. 
 

k) Els contractes territorials d’explotació i els Projectes de foment i ajut a les 
activitats agràries, forestals i ramaderes extensives serien elements a 
tenir en compte.  Com ho serien també les fórmules de custòdia del 
territori. 
 

l) Tanmateix, l’adquisició del sòl amb major valor natural per part de 
Fundacions ambientals per impulsar els Projectes abans indicats serien 
mesures a desenvolupar atesa l’extraordinària singularitat de l’àrea. 

 



 

 

 


