
 

 

La Garrotxa d’Empordà (sector meridional) 
 
Codi: 91  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
8.933,81 ha. Llers, Darnius, Boadella d’Empordà, Lledó, Terrades, Cistella, Vilanant 
i Cabanelles, Beuda i Albanyà. 

 

Delimitació: 
 
L’espai resta al sud del pantà de Boadella i abasta el sector meridional de la conca 
de la Muga i la capçalera del riu Manol. Limita, a l’est, amb el Pla de Lledó i l’espai 
de la Garriga d’Empordà i a l’oest, amb l’Espai d’Interés Natural de l’Alta Garrotxa. 
 

Caracterització de l’espai: 
 
Espai eminentment forestal situat a la zona diluvial dels massissos més orientals 
dels Prepirineus. Forma part d’una zona coneguda com a Aspres Occidentals o 
Garrotxa d’Empordà i es caracteritza per la presència de contraforts que s’endinsen 
a la plana de l’Empordà per ponent, de manera perpendicular a la línia de costa. 
Aquest fet condiciona la penetració dels raigs solars donant lloc, en les zones amb 
relleu més acusat, a ambients frescals on es desenvolupen biocenosis pròpies, amb 
elements endèmics i/o amb combinacions poc comunes. A la part més baixa i en 
contacte amb la plana, el caràcter forestal deixa pas gradualment als conreus de 
manera que es forma un mosaic de camps i taques de bosc disposades de manera 
molt harmònica. La zona de Terrades, Cistella i de les Erugues hi dominen els 
conreus de cereals de secà i diversos camps d’oliveres i d’ametllers de gran valor 
paisatgístic.  
 
L’espai pertany a la regió del domini de l’alzinar litoral (Quercetum ilicis 
galloprovinciale). Ara bé, l’alzinar pròpiament dit apareix de manera residual en els 
relleixos rocallosos i en zones molt concretes. A la major part de l’àrea, aquesta 
formació ha estat substituïda per les pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) i en 
menor mesura per les de pi pinyoner (Pinus pinea). Tanmateix, podem diferenciar 
dos tipus de pinedes: d’una banda aquelles que presenten un recobriment arbori 



 

 

molt dens i atapeït i format per pins i un segon estrat d’alzines. I de l’altra, aquelles 
pinedes més esclarissades i amb un sotabosc dominat per la brolla calcícola de 
romaní i bruc d’hivern (Rosmarino-Ericion). També cal esmentar la presència de 
pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii), la qual juntament amb els alzinars esdevé 
hàbitat d’interès comunitari. 
 
Les zones arbustives i herbàcies que fins fa poc ocupaven una extensió molt 
reduïda ara, després de l’incendi de l’estiu del 2006, esdevenen una coberta de sòl 
força estesa. Es troben dominades per el garrigar (Quercetum cocciferae), els 
llistonars (Thero-Brachypodietea) i els fenassars (Brachypodium foenicoides). 
Destaca la presència de càdec (Junniperus oxycedrus) a la Penya de Sant Llorenç. 
 
També cal destacar la presencia d’arbres i arbusts entre les zones agrícoles, com el 
lledoner (Celtis australis), el qual ha donat nom al municipi de Lledó, el magraner 
(Punica granatum), l’ullastre (Olea europaea silvestris), el saüc (Sambucus nigra), 
el roldó (Coriaria myrtifolia) o l’aranyoner (Prunus spinosa) 
 
Els cursos fluvials alberguen diferents tipus de vegetació de ribera i determinats 
trams presenten un estat de conservació excepcional. Entre les diferents tipologies 
de bosc de ribera cal esmentar les salzeda de sarga (Saponario-Salicetum 
purpurae), la verneda (Alno-padion) - sobretot localitzada en els diferents tributaris 
del Manol o el Rimal- i les freixenedes de freixe de fulla petita (Fraxinus 
angustifolia). Les diferents espècies que composen aquestes formacions són: el 
salze (Salix alba), la sarga (Salix eleagnos) l’om (Ulmus minor), l’arbre blanc 
(Populus alba), el vern (Alnus glutinosa) el saulic (Salix purpurea) i el pollancre 
(Populus nigra). També, en determinats indrets hi apareixen avellaners (Corylus 
avellana) i herbassars megafòrbics nitròfils i humits (Convolvuletalia sepium i Galio-
Alliarietalia).  
 
Destaca la presència d’hàbitats poc freqüents com la vegetació de  degotalls 
d’aigües carbonatades i la vegetació casmofítica i termòfila pròpia de les roques 
calcàries. Tampoc es pot oblidar la importància florística de determinades rieres, 
còrrecs o fondals humits i frescals, ja que permeten la presència de flora de 
distribució europea que aquí es barreja amb les pròpies d’aquestes contrades 
mediterrànies donant lloc a una important diversitat florística.  
 
L’espai també inclou part de l’àrea d’interès geològic, segons l'Inventari d'Espais 
d'Interès Geològic del DMAiH anomenada Boadella - la Salut de Terrades, la qual 
presenta importants valors estratigràfics, tectònics, morfoestructurals i petrològics. 
A més, per sota el cingle de Santa Magdalena i amagat entre la vegetació, hi ha la 
làmina de Cambrià on s’ha trobat el jaciment de fòssils més antics de Catalunya.  
 
La fauna és abundant i ben equilibrada, com ho demostra la presència de diversos 
depredadors poc comuns a Catalunya, entre els quals destaca l’esparver cendrós 
(Circus pygargus). També destaquen les importants poblacions d’amfibis (Pelodytes 
punctatus i Discoglossus pictus, etc.); rèptils, com la tortuga de rierol (Mauremys 
leprosa) i d’artròpodes endèmics i exclusius de Catalunya, com el Zariqueia zariquei 
i el Pelonomus sp. De manera general, cal també esmentar les espècies d’aus i 
mamífers pròpis d’ambients forestals, com l'eriçó fosc (Erinaceus europaeus) i el 
mediterrani (Atelerix algirus). Altres espècies són: l'esquirol (Sciurus vulgaris), el 
ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus), la guilla (Vulpes vulpes), la fagina (Martes 
foina), el toixó (Meles meles), el gat mesquer o geneta (Genetta genetta), el 
senglar (Sus scrofa) o el conill (Oryctolagus cuniculus).  



 

 

Finalment cal esmentar la presència de nombrosos avencs, coves i balmes a la zona 
de Sant Llorenç – Terrades, que dóna lloc a microhàbitats idonis per a diferents 
espècies de rats penats (gèneres Rhinolophidae i Minopterus). 

 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai s’ha delimitat pel seu elevat interès biogeogràfic i també faunístic, florístic i 
geològic. Es tracta d’una important massa forestal que inclou un seguit d’espècies 
endèmiques i d’altres poc freqüents a Catalunya, a més de la presència d’hàbitats 
molt interessants i d’interès comunitari, alguns d’ells considerats també com a 
prioritaris per la Directiva Hàbitats. Tanmateix, també representa la falca garrotxina 
que penetra a l’Empordà i esdevé una unitat de paisatge amb entitat pròpia i força 
diferent de la que domina a la comarca de l’Alt Empordà. 
 
L’espai a més, presenta una elevada qualitat estètica i paisatgística que ve 
conformada per les diverses serres i fondalades que creuen l’espai, les cingleres, 
els petits nuclis urbans fortament integrats i els diferents conreus; i també, per la 
important empremta històrica, com ho demostra la presència del Castell de 
Montmarí o el de les Escaules. 

 
Qualificació urbanística: 
 
Darnius  
 

• Sòl no urbanitzable  
 

       - Zona d’interès especial (clau 4.3) 
 
 
Sant Llorenç de la Muga  
 

• Sòl no urbanitzable 
 
 
Llers 
 

• Sòl no urbanitzable 
 

- Zona d’interés forestal (clau d4) 
- Zona d’especial protecció (d3) 

 
 
Boadella d’Empordà 
 

• Sòl no urbanitzable 
 

- Forestal (SF),  
- Zona de protecció paisatgística 

 
Terrades 
 

• Sòl no urbanitzable 



 

 

 
- Sòl protegit paisatgísticament (clau 20 P) 
- Sòl protegit històricament (clau 20 H) 
- Sòl protegit hidro. i geo. (clau      20 R),  
- Sòl protegit per comunicacions (clau 20 C) 
- Règim ordinari (clau 21) 
- Agrupaments rurals (clau 23) 
- Reserva forestal (clau 24). 

 
Cabanelles 
 

• Sòl no urbanitzable 
 

- Zona rústega protegida paisatgística (clau PP) 
- Zona rústega reserva forestal (clau RF) 
- Zona rústega protegida històriques (clau PH) 
- Zona de protecció hidrogràfica (clau PR) 
- Sistema hidrogràfic (clau H) 

 
Cistella 
 

• Sòl no urbanitzable 
 

- Zona d’interès agrícola (clau 6) 
- Zona d’interès fluvial (clau 8) 
- Zona d’interès forestal (clau 7) 

 
Vilanant 
 

• Sòl no urbanitzable 
 

- Zona agrícola (clau AG) 
- Zona de protecció forestal (clau PF)  

 
 
Albanyà   
 

• Sòl no urbanitzable 
  

 
 
Beuda  
 

• Sòl no urbanitzable 
 

- Zona Agrícola 
- Zona forestal 

 

Construccions existents: 
 
L’espai inclou elements de gran importància cultural i arquitectònica, com ara 
castells (Montmarí, les Escaules, Vilarig) i tot un seguit d’ermites de gran valor 



 

 

patrimonial, com Sta. Maria d’Estela, St. Quirze d’Olmells, Santa Magdalena, Mª de 
Deu de la Salut o St. Martí Sesserres. 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Tot i que podem considerar que l’espai presenta un estat de conservació bo, cal 
també senyalar la presència de diferents impactes entre els que cal esmentar: la 
deficient estructura de les masses forestals fet que provoca un important risc 
d’incendi; la previsió d’obertures de noves activitats extractives, aspecte molt 
negatiu si tenim en compte el bon estat de conservació i els impactes associats a 
aquest tipus d’activitat; la pressió antròpica sobre els cursos d’aigua quan aquests 
travessen l’espai agrícola, ja que sovint la vegetació de ribera es substituïda per 
canyars o fileres de pollancres i plàtans; i la presència de construccions, sobretot 
ramaderes, força discordants i poc integrades amb l’entorn. 
 

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, millorar l’estructura de les masses 
forestals i afavorir les alzines enfront dels pins; no promoure l’aparició de noves 
activitats extractives i adoptar mesures de restauració adequades en les activitats 
actualment existents i abandonades (sobretot a la zona de les Erugues); delimitar i 
respectar el domini públic hidràulic, tot prohibint, tal com estableix la Llei d’Aigües, 
les construccions, les plantacions i els camps de conreu a la llera; recuperar el bosc 
de ribera, que ha estat substituït en molts trams per canyars (Arundo donax) o per 
arbres al�lòctons com la robínia (Robinia pseudoacacia).  
 
Finalment, també caldria regular l’accés al medi forestal en les èpoques on el risc 
d’incendi és major i impulsar la creació d’un consorci que treballi per al 
reconeixement de l’espai i per el desenvolupament econòmic d’aquesta zona, i en 
concret per la promoció  d’un turisme sostenible basat en els valors naturals i 
cultural de l’àrea.   
 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) La massa forestal esdevé un recurs valuós que va més enllà del règim de 

propietat present. El bosc és i ha de ser un patrimoni públic destinat a ser 
gestionat de forma concertada entre les administracions competents 
(l’ajuntament en aquest cas) i els propietaris. Per això, seguint l’exemple del 
municipi de Terrades, les finques s’haurien de inscriure al Registre de la 
Propietat amb una càrrega registral que obligui a permetre l’accés públic al 
bosc per mitjans no motoritzats.  

 
b) Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal hauria de ser 

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

 



 

 

c) L’obertura de noves 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 tant sols destinat al propi de 
l’activitat forestal. 

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

industrial. Per això es recomana que els planejaments no admetin els usos 
industrials  dins d’aquest espai i que les petites industries existents puguin 
realitzar ampliacions fins a un màxim del 30% de la seva superfície 
construïda, com ja es contempla a Beuda, sempre i quan s’incorporin 
mesures d’integració paisatgística. 

 
e) La parcel�la mínima per a construir un habitatge unifamiliar en el municipi de 

Terrades és de 30.000 m2, a Darnius de 15.000 m2 i a Albanyà ni tan sols 
es defineix. Aquesta superfície s’hauria d’adequar a la unitat mínima de 
conreu que és de 45.000 m2 o a la unitat mínima en sòl forestal que és de 
250.000 m2.  

 
f) Albanyà no té qualificats de forestals els terrenys que d’acord amb la Llei 

6/88 Forestal de Catalunya haurien de classificar-se com a tals, fet que pot 
induir a aplicar unitats mínimes de conreu en terrenys que caldria aplicar les 
unitats mínimes forestals. 

 
g) Caldria establir una regulació més específica de les tanques de manera que 

es garantís la permeabilitat per a la fauna. Així, en sòl agrícola no s’haurien 
d’admetre tanques cinegètiques ni reixades i aquestes haurien de limitar-se 
a filats longitudinals, tanques de fusta o vegetals o bé, amb murs de pedra 
seca. No haurien de ser admesos tancats opacs de fàbrica ni els que tinguin 
les característiques pròpies de les tanques urbanes, ni els filats de malla. En 
sòl forestal no s’hauria d’admetre cap tipus de tanca.  

 
h) Caldria evitar la implantació de 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 no haurien de ser compatibles amb els 
sòls forestals.  

i) Les activitats extractives haurien d’estar excloses en tot l’àmbit de l’espai 
deixant les actuals fora d’ordenació, i especialment a Llers, St. Llorenç de la 
Muga i Boadella d’Empordà, on les normes subsidiàries les admeten. En el 
cas de Cabanelles cal corregir la permissivitat respecte a la instal�lació 
d’extractives en els cursos fluvials i ampliar la restricció a tot l’àmbit. 

 
j) 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 metres 
que abasti la superfície directament vinculada amb els cursos d’aigua, com 
es fa per exemple a Albanyà. En aquestes franges de protecció fluvial no 
s’haurien d’admetre les plantacions de planifolis 

 



 

 

 


