
 

 

La Garrotxa d’Empordà (sector septentrional) 
 
Codi: 88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
8.478,91 ha. La Vajol, Maçanet de Cabrenys, Capmany, Agullana, Darnius, Biure, 
St. Llorenç de la Muga i Boadella d’Empordà. 

 

Delimitació: 
 
Ampli espai forestal situat al nord de l’estany de Boadella que queda delimitat per 
l’espai PEIN de les Salines, el pantà de Boadella i el sector septentrional de la conca 
de la Muga. 
 

Caracterització de l’espai: 
 
Espai eminentment forestal situat en els aspres nord-occidentals de l’Empordà, 
excepte la zona més propera a Terrades i a la zona de les Eruges, on hi dominen 
els conreus de cereals de secà i diverses camps d’olivers i ametllers. Des d’un punt 
de vista geogràfic, l’espai presenta un important valor estratègic ja queda entre els 
espais del PEIN de l’Alta Garrotxa, el Massís de les Salines i els Penya-segats de la 
Muga. A més també, presenta una gran importància biogeogràfica, ja que es troba 
en 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 ve representada bàsicament per la sureda (Quercetum ilicis 

galloprovinciale suberetosum), de vegades encara en explotació, amb un sotabosc 
format per la brolla silicícola d’estepes i brucs, encara que en alguns indrets 
aquesta comparteix l’espai amb espècies com l’arboç (Arbutus unedo) i el pinastre 
(Pinus pinaster), fruit d’antigues repoblacions. També apareixen zones que 
forestalment es troben molt desestructurades i hi predominen les pinedes de pi 
blanc (Pinus halepensis) amb brolla calcícola de romaní i bruc d’hivern (Rosmarino-

Ericion), que l’estiu del 2006 van patir incendis i actualment presenten un estat 
incipient de recuperació ecològica. L’alzinar ha quedat relegat als relleixos 
rocallosos i en determinades zones molt concretes. Tanmateix també cal esmentar 



 

 

la presència de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii), el qual juntament amb els 
alzinar esdevé hàbitat d’interès comunitari. 
 
Altres comunitats presents són: l’alzinar muntanyenc (Quercetum mediterraneo-

montanum) amb sotabosc molt dens (la zona del Puig Gros) i de vegades 
acompanyat per pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), suros (Quercus suber), fals 
aladern (Phylleria media), arboç (Arbutus unedo), etc.; i les castanyedes  
(Castanea sativa). En menor extensió trobem agrupacions d’avallaners (Corylus 

avellana) i trèmols (Populus tremula). A les zones més planeres trobem àrees de 
matolls i conreus.  
 
L’espai també destaca per la presència de prats de dall (Gaudinio-

Arrhenatheretum), situats a la vora de Maçanet de Cabrenys i la Vajol, d'alt interès 
biològic i amb poblaments d'Eleocharis palustris i Oenanthe fistulosa. També hi 
destaca la presència de flora d'alt interès botànic, com la Centaurea nigra subsp. 
nigra, l’Orchis laxiflora subsp. laxiflora o l’Hemerocallis fulva. Altres espais oberts 
els trobem formats per conreus herbacis de secà i zones de brolles, com per 
exemple el Serrat del Sentinella o el paratge de l’Auleda. Aquestes bàsicament són 
dominades per la brolla calcícola de romaní i bruc d’hivern (Rosmarino-Ericion), el 
garrigar (Quercetum cocciferae), els llistonars (Thero-Brachypodietea) i els 
fenassars (Brachypodium foenicoides), tot i que també a la zona de l’Auleda hi 
domina la brolla silicícola d’estepes i brucs.  
 
Cal també destacar que l’espai presenta trams fluvials de gran interès ecològic ja 
que presenten una vegetació de ribera 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 
vernedes (Alno-Padion) i retalls de freixenedes de freixe de fulla gran (Fraxinus 

excelsior), amb freixe de fulla estreta (Fraxinus angustifolia).  
 
L’espai inclou dos parts de dues zones d’interès geològic incloses a l'Inventari 
d'Espais d'interès Geològic del DMAiH: les mines de talc de la Vajol i Boadella-la 
Salut de Terrades. Com a apunt històric, podem dir que la mina de talc de La Vajol 
fou l'amagatall del tresor de la República espanyola en la ruta dels principals 
mandataris de la Generalitat de Catalunya cap a l’exili. 
 
Pel que fa a la flora, cal esmentar la presència del Chamaemelum nobile, espècie 
situada pels voltants de Darnius i molt rara al conjunt de Catalunya, Carex remota, 

Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa, Osmunda regalis, Centaurea paniculata 

hanrii, Pyracantha coccinea, Galeopsis ladanum subsp. pyrenaica, Euphorbia 

lathyris, Dianthus pungens, Dianthus pyrenaicus attenuatus, i la raríssimes Montia 

fontana subsp. amporitana i Cnicus benedictus. 
 
La fauna és abundant i pròpia dels ambients forestals i riberencs. Destaquen els 
importants poblaments de peixos, entre els quals cal destacar la bagra (Leuciscus 

cephalus) i el barb de muntanya (Barbus meridionalis). Aquest fet ha provocat que 
s’hagi citat en més d’una ocasió la llúdriga (Lutra lutra), la qual ha colonitzat l’espai 
a través de la Muga a partir de reintroduccions fetes als Aiguamolls de l’Empordà.  
 
Entre els amfibis i rèptils, cal esmentar el tritó pirinenc (Euproctus asper) i altres de 
caire més termòfil, com el tritó verd (Triturus marmoratus), la granota pintada 
(Discoglossus pictus), 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. 
 
Pel que fa a les aus, cal destacar les comunitats forestals dels boscos mediterranis 
com alguns rapinyaires diürns, com l’aligot (Buteo buteo) o l’esparver (Accipiter 

nisus) i nocturns, com el gamarús (Strix aluco), l’òliba o xibeca (Tyto alba), l’aligot 
(Buteo buteo), el xot (Otus scops) o el duc (Bubo bubo). També hi trobem el falcó 
pelegrí (Falco peregrinus) i la merla blava (Monticola solitarius), entre altres.   
 
Entre la fauna invertebrada cal esmentar la presència del lepidòpter Eurodryas 

aurinia, protegida a tota Europa, i la formiga Campomotus pilicornis, espècie 
endèmica de la Península Ibèrica.  
 
I entre els mamífers, a banda de la llúdriga, cal esmentar la mostela (Mustela 

nivalis), el teixó (Meles meles), la guineu (Vulpes vulpes), la fagina (Martes foina), 
el turó europeu (Mustela putorius) o la musaranya nana (Suncus etruscus). 

 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Els principals motius que porten incloure aquesta àrea dins el catàleg són varis i cal 
destacar: la representativitat i la rellevància ecològica de les suredes i d’algunes 
vernedes, ja que a banda d’esdevenir hàbitat d’interès comunitari presenten un 
excel�lent estat de conservació (de fet alguns sectors d’aquest espai es van 
proposar que passessin a formar part de la recent aprovada Xarxa Natura 2000); i 
els diversos valors biogeogràfics. L’espai inclou un seguit d’espècies de flora i de 
fauna endèmiques i d’altres poc freqüents a Catalunya, a més de la presència 
d’Hàbitats d’Interès Comunitari, alguns d’ells considerats també prioritaris. A més 
també, cal esmentar l’interès geològic com ho demostra la inclusió d’una part de 
l’espai dins l’inventari dels espais d’interès geològic de Catalunya.  
 
L’espai també presenta un cert interès paisatgístic, basat en les diverses serres i 
fondalades que creuen l’espai, com la Gorga de les Dones, les cingleres i els petits 
nuclis urbans o rurals fortament integrats. La combinació rural i paisatgística 
donada durant segles de cultiu de la vinya i l’olivera han generat paratges 
d’importància com el de La Farga a Maçanet o la presència de diverses ermites i 
dolmens, com el del Mas Puig.  
 
Finalment, cal també considerar que aquest espai, juntament amb altres àrees 
incloses en aquest catàleg, representa la falca garrotxina que penetra a l’Empordà i 
conforma una unitat de paisatge força diferent de la que domina a la comarca 
empordanesa. De fet des d’un punt de vista territorial l’espai presenta un important 
valor estratègic ja queda entre els espais del PEIN de l’Alta Garrotxa, el Massís de 
les Salines i els Penya-segats de la Muga. 
 

Qualificació urbanística: 
 
Maçanet de Cabrenys 
 

• Sòl no urbanitzable 
 

 
 



 

 

Sant Llorenç del Munt 
 

• Sòl no urbanitzable 
 
 
Zona de la Vajol  

  
• Sòl no urbanitzable 

 
 
Agullana  
 

• Sòl no urbanitzable  
 

- forestal  
 
Capmany  
 

• Sòl no urbanitzable 
 

- SNU 2  
 
Biure 
 

• Sòl no urbanitzable 
 

- Forestal (SF) 
- Zona de protecció paisatgística  

 
 
Boadella d’Empordà 
 

• Sòl no urbanitzable 
 

- Forestal (SF),  
- Zona de protecció paisatgística 
- Cursos d’aigua 

 
 
Darnius 
 

• Sòl no urbanitzable 
 

- Rústec (4.1) 
- Forestal (4.2) 
- Interès Especial (4.3) 
- Interès històrico-cultural (4.5) 

 
 
 
 
 
 



 

 

Construccions existents: 
 
L’espai presenta una gran nombre i una important varietat de construccions de cert 
interès arquitectònic i cultural, com diverses ermites, castells, masos, petits nuclis 
rurals, diversos miradors de contemplació del paisatge, fonts de gran vàlua social 
(com la Font de la Cortada o la Font de la Deu) i, dolmens i menhirs. 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’espai presenta un estat de conservació aparentment bo, ja que no es troba 
afectat per impactes que comportin efectes molt negatius. Solament cal destacar 
com a greuge important, el risc d’incendi i la mala estructura d’algunes de les 
masses forestals degut segurament recurrència dels incendis forestals i a la mala 
gestió o abandonament de l’activitat silvícola.  
 
Tanmateix, també cal senyalar altres impactes de caràcter més puntual, com ara la 
presència de la carretera GI-503 que uneix la Vajol amb el Coll de Manrella i 
Maçanet de Cabrenys amb Tapis, la qual presenta una amplada i un traçat 
desproporcionats, amb desmunts i excavacions que provoquen un fort impacte 
paisatgístic; la presència de nombroses pistes forestals i camins rurals que 
permeten un fàcil accés i per tant també un risc d’incendi elevat i una certa 
degradació per sobrefreqüentació o per abocament de deixalles; l’abandonament 
dels prats de dall i per tant d’una pèrdua important en termes de biodiversitat; i la 
presència de diverses activitats extractives i la possibilitat que se’n obrin de noves, 
aspecte molt negatiu si tenim en compte el bon estat de conservació i els impactes 
associats a aquest tipus d’activitat.  
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Entre els principals requeriments es proposa promoure plans de gestió i millora 
forestal per tal de reduir el risc d’incendi i millorar l’estructura de les masses 
forestals. En aquest sentit doncs, la gestió hauria d’afavorir les alzines i les suredes 
enfront dels pins; regular l’accés al medi forestal en les èpoques on el risc d’incendi 
és major; desenvolupar un Pla de Prevenció d’incendis forestals i dotar l’espai d’una 
infraestructura bàsica per la prevenció.   
 
Altrament i davant els diversos impactes concrets caldria: en els cursos d’aigua i 
molt especialment en les ribes del pantà, potenciar la vegetació de ribera per 
augmentar el paper de refugi de fauna salvatge que presenta la zona de la 
capçalera de la Muga; establir mesures per protegir les suredes més ben 
estructurades, amb la declaració de bosc protegit, segons la Llei forestal i promoure 
la catalogació de Reserva Natural les diferents rieres que davallen del massís de les 
Salines i aboquen al pantà de Boadella, i en especial el riu Rimal, degut als 
excepcionals valors que presenten; aturar l’aparició de noves activitats extractives i 
adoptar mesures de restauració adequades de les activitats extractives actualment 
existents i abandonades (zona de les Erugues); i evitar el desmantellament dels 
murs de pedra seca que configuren part d’aquest espai i que tradicionalment han 
caracteritzat els vessants.   
 



 

 

Tanmateix, cal esmentar que la inclusió d’aquest espai al PEIN del massís de les 
Salines i declarar tota aquesta zona Parc Natural seria una opció per dinamitzar el 
teixit socioeconòmic dels municipi de la zona i garantir la pervivència dels valors 
ecològics de l’espai. En aquest mateix sentit, en clau de promoció econòmica, 
donada la importància de l’espai es recomana impulsar un consorci de promoció de 
la Garrotxa d’Empordà que treballi per al reconeixement de l’espai i les seves 
possibilitats en turisme sostenible. 
 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) A la Vajol, 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. També es recomana 
que s’estableixi un regulació més acurada per l’assentament d’habitatges en 
sòl agrícola, de manera que la construcció d’aquests vagi indiscutiblement 
lligada l’activitat agrícola i ramadera.  

 
b) 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. 

 
c) 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. 

 
d) Degut a la vulnerabilitat de l’espai es considera incompatible l’ús industrial. 

Per això es recomana que els planejaments no admetin aquest tipus d’ús i 
que les petites industries existents puguin realitzar ampliacions fins a un 
màxim del 50% de la seva superfície construïda sempre i quan incorporin 
mesures d’integració paisatgística. 

 
e) Caldria establir una regulació més específica 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 i es limiti a 
filats longitudinals, tanques de fusta, vegetals o bé amb murs de pedra seca 
i congruents amb el caràcter rural de l’espai. No haurien de ser admesos 
tancats opacs de fàbrica ni els que tinguin les característiques pròpies de les 
tanques urbanes. En sòl forestal no s’hauria d’admetre cap tipus de tanca.  

 
f) Caldria evitar la construcció d’instal�lacions, fins i tot les d’interès públic, 

susceptibles d’alterar el paisatge. En aquest sentit, aquestes haurien d’estar 
subjectes a la redacció d’un Pla Especial que en determini els impactes i la 
seva correcció. En cap cas aquestes s’haurien d’implantar en els sòls 
qualificats com a forestals. 

 
g) Caldria promoure i autoritzar usos turístics com l’ecoturisme i el turisme 

rural, sempre i quan s’ubiquin en edificacions existents. 
 
h) Les activitats extractives haurien d’estar excloses en tot l’àmbit de l’espai 

deixant les actuals fora d’ordenació. 
 



 

 

i) S’hauria d’establir una regulació més acurada de les zones hídriques. Així 
doncs, caldria determinar la zona de domini públic hidràulic i no permetre-hi 
les plantacions lineals de pollancres i plàtans. En cas de no delimitar-se 
aquesta zona caldria establir una franja de protecció mínima de 20 m a 
partir dels marges que delimiten el curs on no s’hauria d’admetre cap 
construcció ni les plantacions d’arbres planifolis.  

 

j) La col�locació de cartells o altres elements publicitaris que distorsionin la 
visió del paisatge natural i els perfils del municipi no hauria de ser admesa, 
llevat de la normalitzada en la senyalització viària. 

 
 

 


