
 

 

La Garriga d’Empordà i Plans de Palau i dels Estanys 
 
Codi: 92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
1.997,57 ha. Terrades, Avinyonet de Puigventós, Vilanant, Llers i Pont de Molins. 
  
Delimitació: 
 
L’espai ve delimitat per l’àrea coneguda com la Garrotxa d’Empordà; la Muga; els 
diversos camins rurals que separen la zona forestal situada al nord de Vilanant i 
d’Avinyonet de Puigventós de la plana i del riu Manol; i les diverses activitats 
extractives presents a l’eix format pel Puig d’en Corella, el Puig de les Basses i 
Costa del Pont. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
L’espai es caracteritza per ser, en gran mesura, un indret sec i pedregós ocupat per 
un extens garrigar (Quercetum cocciferae). Tanmateix també, hi apareixen zones 
recobertes per llistonars (Thero-Brachypodietea), el qual és considerat hàbitat 
d’interès comunitari prioritari; per la brolla calcícola de romaní (Rosmarinus 
officinalis), per conreus cerealístics de secà i camps d’oliveres, alguns d’ells amb 
exemplars de grans dimensions; i alguna taca de pi blanc (Pinus halepensis) i 
d’alzinar (Quercus ilex).  
 
L’espai presenta un gran valor biològic i cultural, ja que es tracta de l’extensió de 
garric més important de l’Alt Empordà, a més de presentar un excel�lent estat de 
conservació. Si bé, podem considerar que aquesta comunitat no és la potencial de 
la zona, és important esmentar que confereix un hàbitat de qualitat per a espècies 
de fauna protegides i amenaçades, com ho demostra la presència de diversos 
depredadors poc comuns a Catalunya, com l’esparver cendrós (Circus pygargus) 
que compta amb una població nidificant de 3 a 4 parelles.  
 
S’ha d’esmentar la presència del riu Rissec, un curs fluvial que presenta trams amb 
una vegetació de ribera frondosa i de gran valor biològic. Aquesta és, bàsicament, 



 

 

composta per la freixeneda de freixe de fulla estreta (Fraxinus angustifolia) i hi 
destaca la presència de diverses espècies d’ocells propis d’aquests hàbitats. Els 
trams més degradats venen coberts per esbarzers (Rubus sp.) i canyars (Arundo 
donax). 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai s’ha delimitat pel seu elevat interès des del punt de vista biogeogràfic i per 
l’important paper que desenvolupa per la conservació de la biodiversitat de 
Catalunya, degut a la presència d’espècies de fauna poc freqüents a Catalunya, a 
més d’albergar hàbitats d’interès comunitari d’interès prioritari.  
 
L’espai presenta també un interessant singularitat paisatgística formada d’una 
banda pel garrigar i de l’altre per les construccions de pedra seca, les quals es 
troben molt ben conservades i són de gran interès patrimonial.   
 
Qualificació urbanística: 
 
Llers 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- règim ordinari (D1) 
- protecció especial (D3) 
- interès forestal (D4) 
- sistema hidrogràfic 

 

Vilanant 
 

• Sòl no urbanitzable:  
 

- protecció ambiental (D2) 
 

Pont de Molins 

 

• Sòl no urbanitzable:  
 

- règim agrari (D1) 
- protegit (D2) 

 

Terrades 

 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- règim ordinari 
 

 
 
 
 
 



 

 

Avinyonet de Puigventós 

 

• Sòl no urbanitzable:  
 

- garrigues (3.3) 
- règim forestal (3.2) 
- règim ordinari (3.1a) 
- extractives (3.4.) 
- sistema hídric 

 
Construccions existents: 
 
L’espai conté un gran nombre de construccions de pedra seca de principis del segle 
XIX quan l’espai va passar de ser una zona erma a una zona amb importants cultius 
d’oliveres i vinyes. Inclou: feixes, parets de pedra seca, i molt especialment, 
barraques de diverses tipologies: barraques esglaonades, circulars, ovalades, amb 
cúpula, sense cúpula, etc., les quals encara estan molt ben conservades. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’espai presenta, en general, un bon estat de conservació, si bé el sector de la 
Borrassa i de les Armeres es troba sotmès a diversos impactes. Entre aquests cal 
destacar els que deriven de la proximitat de l’autopista AP7 i l’A2 (presència de 
deixalles, ruderalització de les zones més accessibles, etc.) i els provocats per la 
presència d’activitats extractives. Aquestes es reparteixen de manera general per 
tot l’espai, però la zona de les Armeres és la que més en concentra, de manera que 
esdevé l’àrea més vulnerable de l’espai.  
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Seria important evitar l’aparició de noves activitats extractives i clausurar i 
restaurar les actualment existents. La recuperació del bosc de ribera, que ha estat 
substituït en molts trams per canyars (Arundo donax) i herbassars hauria, també, 
de ser un objectiu primordial de restauració. Caldria també preservar de qualsevol 
incendi la zona de garriga, ja que és on l’esparver cendrós es troba establert. La 
conservació d’aquesta espècie depèn també de mesures de vigilància i protecció 
especial que evitin la caça furtiva i l’espoli de nius.  
 
Donada la important qualitat ecològica i paisatgística d’aquest espai, caldria que 
aquest funcionés com un veritable parc natural, de manera que encara que no 
obtingui la figura, es gestioni i es promocioni de la mateixa manera. El fet que 
l’espai albergui una espècie tant emblemàtica com l’esparver cendrós, més la 
important presència d’elements d’interès cultural i d’hàbitats d’interès comunitari, 
implica que aquest espai esdevingui un indret clau per complementar totes les 
iniciatives de conservació i de promoció de les àrees d’interior de l’Alt Empordà. 
 
Finalment, cal esmentar que recentment, la Fundació Territori i Paisatge de la Caixa 
Catalunya i els diversos ajuntaments implicats en l’espai promouen una figura de 
gestió que integri les diverses institucions implicades en l’espai i la redacció d’un pla 
de desenvolupament rural que vetlli per la conservació dels valors naturals de 



 

 

l’espai i el seu ús respectuós. A més, també es preveu instal�lar un punt 
d’observació paisatgística a la carretera que uneix Avinyonet de Puigventós amb 
Llers per tal de promoure la sensibilització i la interpretació sobre l’espai; i 
dissenyar una ruta ecoturística d’interpretació i descoberta del paisatge mitjançant 
la recuperació dels camins que circulen per l'interior de la zona. 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Caldria evitar l’obertura de noves activitats extractives i solament permetre 

les actualment existents fins al termini de venciment de la llicència 
d’activitat. Caldria també evitar possibles ampliacions de les actualment 
existents i assegurar la restauració de les mateixes.  

 
b) Caldria evitar la construccions de nous habitatges, excepte en aquells casos 

en què l’edificació estigui relacionada amb l’activitat agrícola, es respecti la 
unitat mínima de conreu, i les edificacions es situïn sempre en sòl rústec o 
agrícola.  

 
c) Caldria establir una regulació mínima per a les tanques, permetent-se 

únicament un model pròpia de l’indret i garantir la permeabilitat per a la 
fauna. En sòls forestals caldria prohibir-les, excepte que siguin de paret de 
pedra seca.   

 
d) Únicament caldria permetre l’ampliació de les explotacions ramaderes 

existents sempre i quan estiguin per sota de les 200 Unitats Ramaderes.  
 
e) Per tal de millorar i conservar la qualitat estètica de l’indret, caldria establir 

mesures per tal de pal�liar l’impacte paisatgístic que provoquen les 
construccions agropecuàries existents (com ara l’establiment de pantalles 
arbrades, determinar la naturalesa dels materials constructius, etc.). 

 
f) No s’haurien de permetre les instal�lacions i construccions d’utilitat pública i 

interès social, ni tampoc les construccions relacionades amb l’execució, 
manteniment i servei d’obres públiques, susceptibles d’alterar el paisatge i 
els valors paisatgístics, històrics, arqueològics, científics, ambientals o 
culturals.  

 
g) Es considera molt positiu que s’estableixi una figura de gestió i es redacti un 

pla de desenvolupament rural que vetlli per a la conservació dels valors 
naturals de l’espai i el seu ús respectuós, però es creu convenient també, 
que aquesta iniciativa vagi acompanyada d’un Pla Especial urbanístic de 
regulació d’usos per tal d’assegurar el manteniment i la qualitat paisatgística 
d’aquest indret.  

 
h) Tal i com s’estableix en el planejament d’Avinyonet de Puigventós o de 

Vilanant, caldria que en el sistema hídric s’establissin perímetres de 
protecció de 25 m. a banda i banda de la llera o de les zones sotmeses 
freqüentment a la inundació i,  marcar un radi de protecció de 50 m. de les 
fonts i surgències. 

 



 

 

 


