
 

 

Valls del Cap de Creus 
 
Codi: 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
 1.671’59 ha. Cadaqués, El Port de la Selva i Selva de Mar.  
 
 

Delimitació: 
 
Àrea que inclou les valls contigües al Parc Natural del Cap de Creus en els 
municipis de La Selva de Mar, El Port de la Selva i Cadaqués. 

Cadaqués: 

Vall d’accés al municipi de Cadaqués des de la carretera GE-614. Limita per la 
banda de muntanya amb el PNCC i per la banda de marina amb el nucli de 
Cadaqués. 

El Port de la Selva-La Selva de Mar:  

Espai natural format per les valls de la Riera de Romanyac i la Riera de la Selva, 
que limiten amb el Parc Natural i els nuclis urbans dels dos municipis i la Serra 
Carbonera. 

 

Caracterització de l’espai: 
 

Ens trobem davant petites valls i parts baixes del Cap de Creus, a camí entre la 
zona litoral i les vessants protegides del parc natural. Domina el paisatge 
esclarissat i obert, fruit de l’acció humana, degut als aprofitaments agrícoles 
(cultiu de secà i horta) i ramaders (cremes i pastoreig). Destaca l’alt recobriment 
de les brolles silicícoles d’estepes i brucs a les vessants antigament explotades i 
les restes de cultiu de vinya i olivera, moltes vegades en feixes. Encara 
apareixen petites àrees de bosc d’alzina surera.  

 



 

 

 

Geològicament són espais de gran interès ja que combinen tot l’espectre 
metamòrfic:  metamorfisme regional de baix grau, mitjà i alt, amb sediments 
quaternaris d’origen eòlic i fluvio-torrencials. Per tant, es poden reconèixer molts 
processos geològics (estructurals, mineralògics, estratigràfics, etc.). 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 

Aquests espais actuen com a zona de coixí ambiental entre els municipis del cap 
de Creus i el Parc Natural. Contenen moltes similituds amb els paisatges i 
hàbitats recollits en el parc natural: brolles silicícoles, prats mediterranis rics en 
espècies anuals basòfiles (Thero-Brachypodietalia), feixes ben conservades 
recobertes de timoneda de tomaní (Lupino-Lavanduletum) i olivera o suredes. Es 
troben retalls de bosc de ribera (Alno-Pandion) bosquines i matollars meridionals 
de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea). 

Pel que fa a la fauna, destaca la presència de la tortuga de rierol (Mauremys 
leprosa), tot i que les rieres són de caire torrencial. En l’avifauna destaca el 
xoriguer comú (Falco tinnnunculus) i el falcó pelegrí (Falco peregrinus), els 
tallarols (Sylvia sp.), la merla blava (Monticola solitarius), la cogullada fosca 
(Galerida theklae), el còlit ros i negre (Oenanthe hispanica i O. leucura), aquest 
últim en regressió, o la perdiu (Alectoris rufa) als marges dels cultius i prats. 

En aquestes valls trobem excel�lents exponents de l’arquitectura rural: parets 
seques, feixes, barraques i masos. 

 

Qualificació urbanística: 
 
La Selva de Mar 

 
• Sòl No Urbanitzable: 

 
- Protecció Agrícola 
- Protecció Paisatgística 
- Règim Especial Condominis  

 
 
El Port de la Selva 
 

• Sòl No Urbanitzable: 
 

- Clau d1 protecció paisatgística 
- Clau d2 protegit de valor agrícola 
- Clau d3 sòl rústec protegit 
- Clau d4 protecció natural 

 
• Sòl urbanitzable:  

- SUD2 Euromar 
- SUD6 Perabeua 2 
- SUD 7 Rec de Canet 2 
- SUD 9 St. Pere 2 
- SUD 10 St Pere 10 
- SUD 11 EL Forn 
- SUD 12 El Molí 

 



 

 

 
Cadaqués 
 

• Sòl No Urbanitzable: 
  

- Clau 8 Rústec 
- Clau 11 Reserva Integral 

 
• Sòl urbanitzable no programat: 

 
- SUNP 1 Pins del rector 
- SUNP 2 Riera de Sant Vicenç 
- SUNP 3 Rierassa 
- SUNP 5 Barral 

 
• Sòl urbanitzable: 

 
- SUP PP1 Llané 
- SUP PP3 Els Arrels 
- SUP PP7 Quatre Camins 

 
Construccions existents: 
 

Feixes, parets seques, barraques i altres construccions rurals ben conservades 
en moltes zones, amb cultius tradicionals de secà de vinya i olivera que doten a 
la zona d’una bellesa característica i representativa. 

A la zona de Cadaqués-Port Lligat, dins la urbanització de S'Alqueria, i en concret 
a l'àrea del Cap d'en Roig, cal definir nous límits pel greu atemptat que suposa 
envair els terrenys propers de la mar. La urbanització necessita també una 
normativa més estricta pel que fa referència a eliminació de tanques, l’ús de 
materials acotats, i perfil i fesomia de volumetria.  

A la zona de Selva de Mar cal esmentar la unitat de paisatge de la conca visual 
del Mas de L’Estela, a la Vall de la Riera de la Selva, de gran bellesa i singularitat 
on el sòl a de ser només de protecció paisatgística i agrícola.  

A l’àrea del Port de La Selva, la unitat de paisatge d’hortes de Les Canyes, que 
s’endinsa riera de Romanyac amunt, ja amb pradells i camps més dimensionats, 
i alhora recull el tram baix de la riera de La Selva, ha de romandre també lliure 
de construccions noves de tot tipus fins l’entrada de Selva de Mar. 

 

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

La zona es troba en relatiu bon estat de conservació i recull un paisatge de 
cultius de secà, prats i suredes que ajuden a mantenir la biodiversitat del parc 
natural i el seu entorn. De la mateixa manera, els usos agrícoles que es 
practiquen a les zones més baixes i planes encara perduren, però a les vessants 
poden desaparèixer i contribuir a empobrir el paisatge i el patrimoni 
arquitectònic rural associat.    

Tot i que els factors relatius a l’impacte humà han modificat el paisatge vegetal 
originari del cap de Creus (explotació forestal, agrícola i ramadera amb pastoreig 
intens i cremes), el principal impacte actual el tenim, encara, en l’alta freqüència 
d’incendis, juntament amb la pressió urbanística i en l’abandonament dels cultius 
tradicionals de secà. Per conservar la biodiversitat cal garantir la protecció del 



 

 

paisatge obert davant de les brolles que es desenvolupen a les vessants 
properes. 

Els incendis forestals freqüents no permeten la recuperació de la massa forestal 
mediterrània i afecten greument determinats vertebrats molt amenaçats com la 
tortuga mediterrània (Testudo hermanni). 

Cal impedir absolutament els dragatges de les rieres i la destrucció de la 
vegetació ripària, ja que afecta greument la fauna com, per exemple, la tortuga 
de rierol (Mauremys leprosa). 

 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 

Aquestes àrees es delimiten amb la finalitat que actuïn com a zones 
d’amortiment entre el Parc Natural del Cap de Creus i els nuclis de població, tant 
freqüentats a l’estiu. Es tracta de preservar de la pressió massiva l’espai del Cap 
de Creus i evitar, mitjançant la preservació d’aquestes zones coixí, una 
transformació paisatgística que desvirtuaria l’espai. 

 

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

a) Resulta necessari la redacció de Plans Especials de protecció del paisatge 
i de regulació del sòl no urbanitzable amb la finalitat de fixar els usos 
compatibles amb aquests espais i de limitar-los als directament vinculats 
als agraris. Plans especials que hauran de regular amb gran cura 
qualsevol tipus de construcció agrària que es vulgui implantar 
(magatzems, casetes d’eines, etc.) i fomentar aquestes activitats, a l’hora 
que possibilitar la consolidació, restauració i millora d’aquesta 
arquitectura tradicional, així com incorporar requeriments sobre model 
arquitectònic, materials, tècniques de construcció i colors que minimitzin 
la transformació del paisatge. 
 

b) Catalogar les construccions agrícoles de pedra seca (feixes, petites 
cabanes, etc) ja que aporten molt valor al paisatge.  La inclusió al Catàleg 
de patrimoni de cada municipi d’aquestes construccions hauria de 
garantir el desenvolupament d’un Projecte de consolidació i restauració 
d’aquests elements singulars. 
 

c) Cal introduir disposicions normatives al planejament urbanístic que 
interdictin l’afectació amb obra de fàbrica els torrents i rieres presents a 
l’àrea, la seva canalització i cobertura, i que garanteixi la no ocupació de 
les zones de policia del domini públic hidràulic. 
 

d) S’ha de limitar i prohibir la transformació en habitatges de les antigues 
construccions agrícoles (cabanes, barraques i casetes de pastor) existents 
al sòl rústec, donat que això implicarà la pèrdua irreparable d’aquest 
patrimoni arquitectònic rural i la transformació urbanística del sector.  
Procés que s’ha produït en diversos casos sense que s’hagin endegat 
mesures de disciplina urbanística. 
 

e) El règim urbanístic del planejament del municipi de Selva de Mar que 
regula en sòl no urbanitzable la figura dels condominis resulta 



 

 

manifestament incompatible amb els objectius i finalitats de protecció del 
Catàleg, a l’hora que es tracta d’unes disposicions normatives contràries a 
Dret, en permetre, de forma encoberta, la transformació urbanística del 
sòl no urbanitzable, i en no respectar ni tan sols la Unitat Mínima de 
Conreu.  De manera que caldrà deixar sense efecte aquest règim fixat a 
la Norma 5.4 i la previsió d’edificacions de volum construït de 1200 m3 en 
parcel�la de 5000 m2 en 6 diferents supòsits de condominis, i en 
parcel�les de 15.000m2 com a nous condominis respecte d’altres sectors 
concrets que compten ja amb habitatges preexistents. L’execució 
d’aquestes previsions edificatòries desfiguraria el paisatge, suposaria la 
seva transformació urbanística i malmetria de forma irreversible aquesta 
vall pràcticament verge.  Essent imprescindible modificar puntualment la 
Normativa Urbanística pel que fa a aquestes determinacions. 
 

f) El règim urbanístic establert al planejament vigent del municipi de 
Cadaqués aprovat definitivament l’any 1986 resulta manifestament 
incompatible amb els objectius de preservació dels valors naturals i 
paisatgístics del present Estudi.  En aquest sentit, resulta indispensable la 
desclassificació de tots els sectors de sòl urbanitzable del municipi de 
Cadaqués inclosos en aquesta àrea que encara no han estat executats, 
atès que el seu desenvolupament afectaria greument la bellesa singular 
d’aquesta població, trencaria el seu equilibri i malmetria la seva fesomia i 
els seus valors singulars.  A tal efecte caldrà revisar el planejament 
general de Cadaqués o bé instar modificacions puntuals del mateix que 
garanteixin de manera efectiva la classificació com a sòl no urbanitzable 
de protecció paisatgística de tota l’àrea. Desclassificació que haurien 
d’afectar els sectors de sòl urbanitzable no programat SUNP 1 Pins del 
Rector, SUNP 2 Riera de Sant Vicenç, SUNP 3 Rierassa i SUNP 5 Barral, 
així com els sòls urbanitzables PP1 Llané, PP3 Els Arrels i PP7 Quatre 
camins. En aquest sentit, cal indicar que ben recentment s’ha acordat la 
suspensió de llicències en part d’aquests àmbits, per raó de l’inici del 
procés de Revisió parcial del planejament.  Suspensió de llicències que 
s’acordà per acord de Ple de data 13 de Novembre de 2003 publicat al 
BOP núm. 228 de 28 de Novembre de 2003. Pel que fa al sector 
urbanitzable anomenat “Residencial s’Alqueria”, quin planejament parcial 
fou aprovat definitivament i publicat al DOG en data 8 d’Abril de 1992, 
que ja ha estat executat en tota la seva primera fase, transformant i 
malmetent els terrenys immediats a Portlligat i a la platja de s’Alqueria 
tot urbanitzant una zona d’inqüestionable valor paisatgístic amb un 
impacte ambiental crític en aquesta àrea tan sensible, caldria 
reconsiderar el desenvolupament de tota la seva 2ª fase, a fi i efecte de 
limitar-lo així com procurar impedir, com a mínim, l’edificació de les 
parcel�les números 38,39, 40 i 41 atès el gran impacte que això 
suposarà. 
 

g) El règim urbanístic establert pel sòl no urbanitzable de Cadaqués a la 
zona 11 de reserva integral és adequat, a diferència d’allò que succeeix 
amb el règim del sòl rústec Zona 8 que permet l’ús de càmping 
caravàning i també l’aparició d’edificacions en finques de superfície 1’50 
Hectàrees, inferior a la Unitat Mínima de Conreu.  És per això que caldria 
revisar aquesta zonificació, tot excloent la Zona 8 de l’àrea d’interès 
natural aquí delimitada i substituint-la per una altra clau més adequada 
per a la preservació de la zona. 
 

h) Pel que fa al municipi de Port de la Selva el planejament aprovat 
inicialment pel plenari municipal en la sessió de 17/7/03 i pendent 



 

 

d’aprovació a urbanisme resulta totalment incomptatible amb els 
objectius de preservació del present estudi. En aquest sentit resulta 
indispensable la desclassificació de tots aquests sectors recentment 
incorporats al planejament de sòl urbanitzable inclosos en aquest àrea i 
que encara no han estat executats. 
 

i) Caldrà evitar també la destrucció de la zona d’hortes i l’afectació per 
noves infraestructures viàries.  Un Pla especial regulant aquests usos 
agraris especials, les tanques i altres elements constructius, així com 
ordenant i recuperant els torrents i rieres presents a la zona, resulta 
indispensable.  La regulació continguda al planejament pel que fa al sòl 
de protecció paisatgística (d1) protegit de valor agrícola (d2) i sòl rústec 
protegit (d3) on es prohibeix tota mena d’edificacions per preservar els 
valors del sòl resulta adequada. 
 

j) Ampliar l’espai d’interès natural del Cap de Creus i el Parc natural tot 
incorporant aquesta àrea com a zona d’amortiment del Parc natural i 
dotant-la d’un instrument d’ordenació i gestió. 
 

k) Impulsar un Projecte agroambiental per tal de fomentar la recuperació de 
la vinya i l’olivera en aquest espai així com per consolidar l’extraordinària 
arquitectura tradicional present en el mateix. 
 

l) Les fórmules de contractes territorials d’explotació previstes a la llei 
d’orientació agrària podrien ésser d’especial interès en aquest espai, amb 
les finalitats indicades a l’apartat anterior.  També ho serien les fórmules 
de contractes de custòdia del territori. 
 

m) Els Projectes ambientals de recuperació i gestió d’espècies com la tortuga 
mediterrània podrien desenvolupar-se en petites àrees d’aquests espais. 
 

n) Establir un Pla de Prevenció d’incendis que tingui per objectiu el 
manteniment del paisatge agrícola de secà i les pastures per garantir la 
protecció i conservació de la biodiversitat de l’àrea de Pre-Parc així com 
afavorir  la reducció de biomassa  combustible i la creació de tallafocs 
naturals. Cal doncs, promoure un paisatge gestionat i l’explotació 
agroforestal fins els límits amb el Parc Natural de Cap de Creus. 

 
 



 

 

 


