
 

 

Aspres Occidentals de les Alberes 
 
Codi: 87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
7.596,52 ha. La Jonquera, Cantallops, Espolla, Sant Climent Sescebes, Rabós, 
Campmany, Biure, Masarac, Mollet de Peralada i Agullana.  
 
Delimitació:  
 
Espai que abasta la zona més occidental de la zona coneguda com els aspres de 
l’Albera. Així doncs inclou tot el terraprim que resta des de la vall de la conca de la 
riera d’Orlina fins a l’AP7 a l’alçada de la Jonquera. Pel sector meridional, el límit 
discorre per la línia que separa la zona agrícola de regadiu amb la de secà i amb la 
zona forestal. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
Espai muntanyenc que abasta el sector més occidental del massís de l’Albera i per 
tant  inclou una bona mostra dels terraprims o aspres d’Empordà. Es tracta d’un 
espai amb un relleu suaument ondulat –solament hi podem esmentar petits 
turonets-, amb una certa diversitat d’usos i de gran interès paisatgístic, ja que 
l’espai contrasta amb la zona més plana ocupada per conreus. Hi apareixen 
diferents torrents, rieres i rius que baixen de l’Albera i desemboquen a la Muga els 
quals presenten importants valors biològics, com també importants basses 
temporals de gran interès ecològic.  
 
L’espai ve presentat per una extensa brolla silicícola d’estepes i brucs (Cisto-

Sarothamnetum), tot i que també hi ha la timoneda de tomaní (Lavandula 

stoechas) i algunes suredes (Quercetum ilicis galloprovinciale suberetosum). Manté 
un conjunt d’estanys, basses i estanyols temporals mediterranis i d’herbassars 
humits que conserven un conjunt de biòtops molt rics i interessants, amb notables 
singularitats vegetals, així com també sistemes limnològics de gran interès els 
quals formen part de l’Inventari de Zones Humides de Catalunya i no tots, de la 
Xarxa Natura 2000. Entre aquests cal citar: els estanys dels Tòrlits (formats per 



 

 

l’estany Gran, Petit, de Llevant, de Ponent, del Prat del Serrat de les Garrigues); 
l’estany de la Cardonera; la bassa dels Castellars d’Espolla; l’estany d’en Pous; 
l’estany d’en Massot; els estanys de la Gutina; l’estany de la Rajoleria; l’estany 
Martí; l’estany d’en Parú; l’estany de les Moles, l’estany de Can Gaspar i la bassa 
del Mas Faig.  
 
A les zones més orientals apareixen els cultius de vinya i cereals, tot i que també hi 
ha zones amb nombrosos camps abandonats, com per exemple el Castellar. De fet, 
en les zones de més difícil accés i en els terrenys de més pendent és freqüent 
trobar camps d’oliveres coberts per la brolla silicícola d’estepes i brucs, 
acompanyada per pins pinyoners (Pinus pinea). A les zones més planeres hi trobem 
també conreus de regadiu.  
 
Un dels altres grans valors biològics d’aquest espai és que també hi apareixen 
diverses mostres de prats de dall de terra baixa (Arrhenatheretum elatioris = 

Gaudinio-Arrhenatheretum) associats a les zones humides i amb espècies de gran 
interès botànic, com l’Orchis laxiflora o Gratiola officinalis localitzades prop del nucli 
de Vartolí, com també a les zones dels Prats Tancats; del serrat dels Estanys, de 
Cantallops i les Closes; i de la zona del Querafumat.  
  
A la zona de l’Ullastre, sobre substrats calcaris, apareixen prats secs mediterranis 
rics en teròfits i bulboses (Thero-brachypodietea), el qual està considerat hàbitat 
d’interès comunitari prioritari.  
 
La sureda (Quercetum ilicis galloprovinciale suberetosum) també és present i es 
distribueix en forma de taques disperses pel territori. Independentment del seu 
recobriment, és a dir, si és més o menys densa, el sotabosc és conformat per la 
brolla silicícola d’estepes i brucs. Entre les principals espècies trobem la gatosa 
(Ulex parviflorus), el bruc d’escombres (Erica scoparia) i el boal (Erica arborea), 
l'estepa borrera (Cistus salviifolius), l’estepa negra (Cistus monspeliensis), l'estepa 
blanca (Cistua albidus), el tomaní (Lavandula stoechas), l’Avena pratensis, el 
Sedum sediforme, Dorycnium pentaphyllum, la farigola (Thymus vulgaris), etc.  
 
Els cursos fluvials presenten un molt bon estat de conservació i la vegetació està 
formada bàsicament per vernedes (Alnio-Padion) allà on el relleu és prou agraït 
(per exemple la riera de l’Anyet) i per bardisses i herbassars allà on el relleu és 
abrupte. A banda de comunitats més banals, com els canyars (Arundo donax), cal 
citar els freixes (Fraxinus angustifolia), els salzes (Salix sp.), els tamarigars 
(Tamarix sp.) i alocars (Vitex agnus-castus), aquests últims cada vegada menys 
freqüents a la comarca. 
 
Entre la flora cal destacar un elevat nombre d’espècies de gran interès ecològic, ja 
sigui per la seva raresa al conjunt de Catalunya o per la seva fragilitat. En aquest 
sentit doncs, en primer lloc cal nomenar determinades espècies de flora lligada a 
les basses de règim temporal  (Isoetion, Cicendion, Nanocyperion flavescentis) on 
hi predominen les gespes d’isoets, els creixenars i les jonqueres. Entre aquestes 
podem citar: Isoetes setacea, Isoetes velata,  Callitriche brutia, Nitella translucens, 

Isoetes durieui, Isoetes setacea, Ranunculus aqualis, Polygonium amphibium, 

Marsilea strigosa, Callitriche stagnalis, Rannunculus trichophyllus, Elatine 

alsinastrum, Myriophyllum alterniflorum, Alisma aquatica, Baldellia ranunculoides, 

Juncus heterophyllus, Eleocharias palustris, Utricularia australis, Cardamine 

parviflora, Ophioglossum azoricum i el Ranunculus nodiflorus, a banda de diverses 
espècies d’helòfits de gran valor, com: Montia fontana, Alisma plantago-aquatica, 



 

 

Baldellia rannunculoides, Eleocharis palustris i Glyceria fluitans, Cardmine 

parviflora, Gratiola officinalis, Baldella ranunculoides, poblaments d'Eleocharis 

palustris i Oenanthe fistulosam, Montia fontana, Elatine brochonii, Alisma plantago-

aquatica i Baldiella ranunculoides.  
 
Altres espècies de gran valor ecològic que també apareixen en els cursos fluvials 
són l’Euphorbia lathyris, Galanthus nivalis i la Spiranthes aestivalis. A les brolles hi 
apareixen també espècies força interessants com la Centaurea paniculata hanrii, 

Lotus conimbricensis, Myosotis discolor, Antirrhinum asarina, Dianthus pungens, 

Dianthus pyrenaicus attenuatus i Dianthus seguieri subsp. requienii, Ophioglossum 

lusitanicum, Antirrhinum asarina, Armeria alliacea ruscinonensis, Centaurea 

paniculata, , Galeopsis ladanum pyrenaica, Spiranthes aestivalis, Osmunda regalis, 
Lavatera arborea, Limonium vulgare, Trifolium filiforme i la Gratiola officinalis.   
 
Entre la fauna, podem citar el barb de muntanya (Barbus meridionalis), la tortuga 
mediterrània (Testudo hermanni), la tortuga d’estany (Maruremys leprosa), el 
gripau corredor (Bufo calamita), l’escurçó pirinenc (Vipera aspis), la serp verda 
(Malpolon monspessulanus), el llangardaix ocel�lat (Lacerta lepida), la serp blanca 
(Elaphe scalaris), la serp d'Esculapi (Elaphe longuissima), la trenca (Lanius minor), 
la polla blava (Porphyrio porphyrio), l’arpella (Circus aeroginosus), el xoriguer petit 
(Falco naumanni), l’àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), l’esparver (Accipiter 

nissus), el tallarol de garriga (Sylvia cantillans), el gorja blanc (Martes foina), la 
mostela (Mustela nivalis), el turó (Mustela putorius), la geneta (Genetta genetta) i 
la rata cellarda (Eliomys quercinus).  
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Els motius pels quals s’inclou aquest espai al catàleg són varis, entre els que cal fer 
referència a la presència d’una gran varietat d’ambients d’elevada diversitat 
biològica. Entre aquests cal esmentar, els que venen representats per ambients 
aigualosos i en especial per les basses, aiguamolls, estanys, llacunes, clots i 
criptoaiguamolls (herbassars humits, patamolls, etc).  
 
En aquest mateix sentit, cal destacar la important presència d’hàbitats d’interès 
comunitari (alguns d’ells prioritaris) i d’espècies de flora i fauna protegida i poc 
freqüent a Catalunya, com és el cas de la tortuga mediterrània o del xoriguer petit. 
A més, l’espai presenta un molt bon estat de conservació, com ho demostren les 
suredes presents, la fauna associada i l’important despoblament o la minsa 
presència humana. 
 
S’ha de ressenyar que l’espai manté un interessant equilibri d’usos del sòl i un 
elevat valor des d’un punt de vista paisatgístic, ja que forma part de la unitat 
biogeogràfica dels terraprims d’Empordà, àrea de gran interès estètic, arqueològic i 
biològic, que presenta un excel�lent estat de conservació. De fet, les constants 
pràctiques militars portades a terme en diversos sectors han originat un paisatge 
d’un gran valor estètic, rar i poc freqüent a Catalunya on hi dominen les formacions 
arbustives baixes i un relleu suau. 
 
A nivell funcional l’espai esdevé la prolongació de la unitat biogeogràfica dels aspres 
de l’Albera i actua en gran mesura com a connector ecològic entre els espais 
d’interès situats a banda i banda del corredor d’infraestructures que travessa la 
comarca de l’Alt Empordà. A més, amb la protecció d’aquest espai es garanteix la 
permeabilitat ecològica entre l’EIN de l’Albera i dels estanys de la Jonquera i els 



 

 

ambients aquàtics de la zona, especialment els estanys de muntanya mitjana, molt 
valuosos però extremadament fràgils. 
 
Qualificació urbanística: 
 
Mollet de Peralada 

 

• Sòl no urbanitzable:  
 

- agrícola (AG) 
- protecció de paisatge forestal (PF) 
- sistema de protecció hídric 
- sistema de protecció de la xarxa de camins i 
carreteres 

 

Agullana 

 

• Sòl no urbanitzable:  
 

- forestal (4.2) 
 

Rabós 

 

• Sense planejament 
 

Masarac 

 

• Sense planejament 
 

La Jonquera 

 

• Sòl no urbanitzable:  
 

- zona de connector ecològic (11) 
- zona de protecció forestal (12) 
- zona de mosaic agroforestal d’interès 
paisatgístic (13)  
- zona de protecció hidrogràfica 

 

Biure d’Empordà 
 

• Sòl no urbanitzable:  
 

- sistema de protecció de cursos d’aigua 
- zona de protecció paisatgística 
- zona agrícola (SA) 
- sòl forestal (SF) 

 
 
 
 



 

 

Cantallops 
 

• Sòl no urbanitzable:  
 

- agrícola-ramader (9) 
- forestal (10) 

 
Sant Climent Sescebes 
 

• Sòl no urbanitzable:  
 

- cursos d’aigua 
- forestal 
- zones humides  
- agrícola 

 

Capmany 

 

• Sòl no urbanitzable:  
 

- tolerància equipaments (1) 
- règim ordinari (2) 
- règim restrictiu (3) 

 

Espolla 
 

• Sòl no urbanitzable:  
 

- sistema de protecció de la xarxa de camins 
- sistema de protecció dels cursos d’aigua 
- zona agrícola (AG) 
- sòl forestal (PF) 
- zones humides 

 
Construccions existents: 
 
L’espai presenta múltiples i variades construccions d’interès històrico-arquitectònic, 
com per exemple el Castell de Rocabertí, o les ermites de Santa Llúcia - Sant 
Miquel de Solans (s. XII), Sant Pere del Pla de l’Arca (s. X), Santa Cristina, o Sant 
Jaume de Canadal (s.IX),  l’església de Santa Fe dels Solers, els veïnat dels Vilars o 
el nucli d’Espolla i Rabós, etc. 
 
Alhora trobem diversos monuments megalítics i jaciments arqueològics, com per 
exemple el dolmen del coll de Medàs, el dolmen de Fontanilles, el dolmen del Mas 
Baleta o del Querafumat, el menhir de la pedra Murtra, la necròpolis hallstàttica 
situada al veïnat dels Vilars, que data dels segles IX-VIII a. de C, etc.  
 
Finalment, l’espai inclou una singularitat geològica: la Roca Tova, roca granítica que 
està buidada per dins, i que està girada de cap per avall i que fa com una petita 
cabana natural que permet aixoplugar un parell de persones. 



 

 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Podem considerar que l’espai presenta un bon estat de conservació, tot i que també 
podem constatar determinats impactes, entre els que destaquen: la presència 
d’activitats extractives i els impactes associats que se’n deriven, sobretot a la zona 
del Canadal (Costa Roja); la mala estructura de les masses forestals d’algunes 
àrees de l’espai; l’abandó de les explotacions agrícoles, sobretot els oliverars, fet 
que provoca una pèrdua de diversitat paisatgística, alhora que augmenta la 
capacitat de  propagació dels incendis forestals; l’elevat risc d’incendi que pateix la 
zona, el qual s’agreuja per la presència de nombroses pistes i camins forestals que 
faciliten l’accés i per tant en èpoques de forta sequera en fan augmentar la 
probabilitat; la degradació de les zones més pròximes a la Jonquera i a l’A2; la caça 
massificada; el trànsit motoritzat que es fa a la zona sense respectar la Llei d’accés 
al medi natural; les variacions dràstiques del nivell d’aigua en alguns estanys per 
derivacions, extraccions i bombeig (com per exemple succeeix a l’estany d’en 
Massot); la sobrecàrrega ramadera i la presència de plantacions; l’eutrofització de 
les aigües; els atropellaments de fauna a la carretera GI-602; els dragats i 
actuacions agressives a les lleres i marges dels cursos fluvials; la dessecació o 
alteració dels règims d’inundació de determinades zones humides per obres de 
drenatge (com a l’estany de les Moles o a l’estany Martí) i la presència de diversos 
abocaments de deixalles. 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 

Caldria aplicar mesures de gestió forestal per tal de reduir el risc d’incendi de la 
zona i evitar la pèrdua o l’abandó dels conreus d’oliveres, vinyes i cereals. En 
aquest sentit es recomana la promoció de plans tècnics de gestió i millora forestal 
per millorar l’estructura de determinades suredes, la redacció d’un pla de prevenció 
d’incendis forestals i aplicar mesures per tal d’evitar la pèrdua de les zones 
agrícoles.  
 
La inclusió d’aquesta zona a l’espai del PEIN del massís de l’Albera és considera que 
seria la mesura o el requeriment de protecció més adequat per preservar-ne els 
seus elevats valors naturals. De fet la proposta de Parc Natural de l’Albera hauria 
d’anar en aquest sentit, és a dir, incloure el massís com a tal, juntament amb els 
estanys del Canadal o de la Jonquera i aquest espai i, desenvolupar-hi un Pla 
Especial de Protecció i una figura d’especial protecció degut a la importància 
botànica i faunística de tot aquest sector.  
 
Davant l’elevada fragilitat d’aquest espai, es recomana establir mesures per tal 
d’evitar l’excessiva freqüentació antròpica i reduir els atropellaments de la fauna a 
la carretera local Gi-602. Caldria també regular l’activitat cinegètica i evitar la 
pastura en aquells indrets més fràgils, com també les alteracions dels règims 
d’inundació i les dessecacions de els masses d’aigua. Finalment, s’haurien d’evitar 
els abocaments de deixalles, l’obertura de noves activitats extractives i garantir una 
correcta restauració de les existents actualment. 
 



 

 

 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Tots els cursos fluvials haurien de tenir una protecció mínima de 25 m. a 

partir del marge, essent ampliable en els trams on la vegetació de ribera o 
els sistemes naturals lligats a l’ambient fluvial ocupin àrees més extenses. Hi 
caldria també garantir la impossibilitat de realitzar obres de canalització, 
plantacions artificials de planifolis (pollancres, plàtans, àlbers, etc.), 
instal�lacions de tanques, la construcció d’edificacions i, tal i com s’especifica 
a Agullana, els moviments de terra, les extraccions d’àrids i l’alteració de la 
vegetació. També, com s’estableix al planejament de Mollet de Peralada, 
Espolla o Biure d’Empordà, les fonts i punts de possibles captacions d’interès 
públic han de tenir una protecció radial de 50 m. 

 
b) En tots els municipis caldria establir una major regulació de les tanques de 

manera que es garantís la permeabilitat per a la fauna. En aquest mateix 
sentit es recomana que en sòl agrícola no s’admetin tanques cinegètiques ni 
reixades i es limiti únicament a filats longitudinals, tanques de fusta o 
vegetals i parets de pedra seca sense amorterar. En sòl forestal no s’hauria 
d’admetre cap tipus de tanca. 

 
c) No s’hauria de permetre la implantació de noves explotacions ramaderes. 

Únicament caldria permetre l’ampliació en un 50% de la superfície 
construïda en les actualment existents sempre i quan no es sobrepassin les 
200 UR.  

 
d) Tal i com s’estableix al planejament de Mollet de Peralada o Biure, per les 

construccions d’utilitat pública i interès social i les construccions i 
instal�lacions d’obres públiques, a banda del que estableix l’article 48 de la 
Llei 2/2002 d’urbanisme de Catalunya, caldria redactar un Pla especial que 
contempli entre altres aspectes: l’impacte paisatgístic i ambiental i 
s’estableixin un materials, uns acabats i uns colors que garanteixin una 
adequada integració a les condicions naturals de l’entorn. Incloure-hi, tal i 
com s’estableix a Capmany, la modalitat de naus, magatzems i instal�lacions 
de tipus industrials no s’hauria de permetre, ja que aquets usos haurien 
d’estar explícitament prohibits    

 
e) Tal i com es fixa en el planejament de Capmany i la Jonquera caldria 

estendre la prohibició de col�locar cartells de propaganda i anuncis 
publicitaris a tot l’espai.  

 
f) No s’haurien de permetre els cementiris de vehicles i els dipòsits de ferralla i 

runa i caldria aplicar per la totalitat de l’espai, una normativa específica de 
protecció que garantís l’absència d’activitats que comportessin greus 
alteracions, com per exemple les activitats extractives o la implantació de 
parcs eòlics sense haver aprovat el Pla especial específic de la implantació 
d’energia eòlica a Catalunya.  

 
g) Caldria que mitjançant els respectius planejaments urbanístics municipals 

s’assumissin els diferents aspectes de gestió i protecció que es detallen a les 
fitxes de l’Inventari de Zones Humides.     

 



 

 

h) Tal i com s’estableix al municipi de Biure, Espolla o Cantallops, la construcció 
de noves edificacions (s’inclouen també els magatzems i les barraques) en la 
resta de municipis hauria d’anar d’acord amb la unitat mínima en sòl 
agrícola de 4,5 Ha. en secà i 1,5 Ha. en regadiu, i la unitat mínima de sòl 
forestal de 25 Ha. que estableixen els respectius Decrets d’Unitats Mímines i, 
acreditar per part del promotor i propietari dels terrenys, que l’activitat 
econòmica principal és agrícola, ramadera o forestal. No s’hauria de 
permetre, les instal�lacions industrials vinculades a les activitats agrícoles, 
ramaderes o forestals, ni tampoc les vivendes familiars si no estan 
vinculades a l’activitat agrícola.  

 
i) A Agullana caldria regular específicament la rehabilitació de masies i evitar 

la conversió dels edificis a una pluralitat d’unitats d’habitatges.  
 
j) La rehabilitació d’habitatges presents en aquest espai hauria de està 

subjecte, tal i com s’estableix en la Llei 2/2002 d’Urbanisme de Catalunya, a 
la redacció d’un catàleg de masies i cases rurals que per raons 
arquitectòniques, històriques o artístiques són susceptibles de reconstrucció. 
Els usos que caldria permetre per la rehabilitació d’edificacions són els 
d’habitatges, residencial, turisme rural i/o hostaleria rural, restauració i 
activitats d’educació en el lleure. Altrament, les ampliacions no suposaran 
mai un augment superior del 20% de la superfície construïda.  

 
k) 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 metres, ni generar desforestació, modificació de les 
escorrenties i creació d’erosions del sòl, a banda de que el seu ús sigui el 
propi de l’activitat forestal. 

 
l) Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal serà necessària 

llicència municipal, prèvia presentació del corresponent Pla Tècnic de Gestió 
i Millora Forestal. Així mateix, caldrà que aquestes àrees compleixin les 
condicions exigides per a la prevenció d’incendis. 

 
m) Tal i com s’especifica a la Jonquera a la clau de protecció forestal, cal 

establir una major regulació dels usos en sòl forestal i promoure una gestió 
forestal sostenible. Així doncs en sòl forestal hauria de quedar prohibit 
qualsevol transformació del sòl que lesioni el valor específic de la vegetació 
arbòria i la plantació intensiva d’espècies que puguin alterar l’equilibri 
ecològic i l’entitat de les vegetacions autòctones.  

 
n) Degut a l’important presència d’elements del patrimoni històrico-artístic 

present en tot l’espai, caldria que tots els municipis, tal i com estableix el de 
Sant Climent Sescebes o el d’Espolla, realitzessin el seu catàleg i també, un 
Pla Especial de Protecció del Patrimoni que inclogui, tant el de caràcter 
arquitectònic com el natural, i en concret el de les diferents zones humides. 

 
o) A Rabós i a Masarac caldria desenvolupar de manera urgent la redacció d’un 

POUM que garanteixi la protecció d’aquesta zona. 
 



 

 

 


