
 

Terraprim d’Empordà 
 
Codi: 96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
12.796,99 ha. Lladó, Cabanelles, Vilademuls, Pontós, Navata, Cornellà de Terri, 
Fontcoberta, Esponellà, Bàscara, Navata i Crespià.  
 
Delimitació:  
 
De fet, es pot considerar una unitat de relleu i de paisatge on preval el sòl sec i poc 
gruixut, que s’estén, al nord, entre la vall mitjana del Fluvià, al sud cap al Ter, a 
l’oest cap a la cubeta lacustre de l'Estany de Banyoles i a l’est cap a la plana de 
l'Empordà. Concretament l’espai resta comprés, al nord per la riera d’Àlguema i la 
seva àrea d’influència; al sud per la carretera Gi-513, la Giv-5136 i el Garrumbert; 
a l’est pel corredor d’infraestructures format per l’A2 i l’AP7; i a l’oest per l’àmbit 
d’estudi. Tanmateix també, cal afegir que l’espai es troba travessat pel riu Fluvià de 
manera que podem establir que l’espai es divideix en dues grans àrees. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
Espai representatiu de la zona geogràfica coneguda amb el nom de terraprim 
d’Empordà. Amb una orografia suau, amb tossals ondulats i petites valls, aquesta 
àrea esdevé la zona de transició entre la plana litoral i la muntanya mitjana de 
l’interior. Abasta la zona situada entre les conca del Ter i del Fluvià, de manera que 
una part de les seves rieres davallen directament al Fluvià i l’altra cap a tributaris 
del riu Ter.  
 
El paisatge és format per un mosaic agroforestal de gran qualitat estètica i de gran 
interès paisatgístic. Les zones boscoses s’alternen amb conreus de manera molt 
harmònica i s’adapten suaument a l’orografia del terreny. L’ocupació humana es 
presenta dispersa i formada per petits pobles i masos aïllats. A aquesta estructura 
poblacional l’acompanya una xarxa viària poc densa. 
 



 

Malgrat que la vegetació potencial correspondria a l’alzinar litoral (Quercetum ilicis 

galloprovinciale) i al bosc mixt d’alzines (Quercus ilex) i roures (Quercus humilis), 
sovint la vegetació dominant és la pineda de pi blanc (Pinus halepensis) i en menor 
mesura de pi pinyoner (Pinus pinea) i, de manera puntual de pinassa (Pinus nigra 
salzamanii). Tanmateix, aquestes formacions presenten un segon estrat arbori, 
format per l’alzina (Quercus ilex) i/o el roure martinenc (Quercus humilis). El 
sotabosc es troba format per diferents espècies d’arbusts, i també per alguna 
espècie arbòria. Destaquen el marfull (Viburnum tinus), l’arboç (Arbutus unedo), 
l’aladern (Rhamnus alaternus), el bruc boal (Erica arboria), l’arítjol (Smilax aspera), 
l’esparreguera (Asparagus acutifolius), el garric (Quercus coccifera), etc.  
 
També apareixen zones recobertes de garric (Quercus coccifera), fenassars 
(Brachipodium phoenicoides), llistonars (Brachipodium retusi), brolles calcícoles de 
romaní (Rosmarinus officinalis), camps d’oliveres i d’altres tipus de fruiters de secà.  
De manera residual hom, també pot trobar brolles i prats secs calcícoles els quals 
es localitzen en els indrets cremats o molt estassats. En concret la vegetació 
dominant d’aquestes zones és la brolla calcícola de romaní i bruc d'hivern 
(Rosmarino-Lithospermetum).  
 
Els conreus són, bàsicament, de cereals de secà, encara que en determinats sectors 
el cultiu de blat de moro i del gira-sol són dominants. També hi ha marges 
arbustius i arbrats que delimiten els camps, creant un paisatge reticular molt agraït 
des del punt de vista visual. En aquests marges podem trobar diversos arbusts com 
l’aranyoner (Prunus spinosa), l’esbarzer (Rubus ulmifolius), l’esparreguera 
(Asparagus acutifolius), l’espinavessa (Paliurus spina-christi), l’arç blanc (Crataegus 
monogyna), rosers (Rosa canina), el sanguinyol (Cornus sanguinea), etc.; i també 
fruiters, com la figuera (Ficus carica), el magraner (Punica granatum) o el lledoner 
(Celtis australis). Aquests destaquen per ser un element emblemàtic del paisatge 
però també per albergar diverses espècies força rares a Catalunya com la Phlomis 
herba-venti o la Salvia pratensis. En contacte amb els camps de conreu, en els llocs 
més humits, apareixen fileres de roures (Quercus humilis). Cal també esmentar, 
que a la zona de Crespià hi apareixen camps d’oliveres. 
 
Entre la flora segetal destaca la presència de Legousia speculum-veneris, planta 
molt poc freqüent a Catalunya, que presenta una àrea de distribució gairebé 
limitada als territoris que envolten el tram mig del riu Fluvià. 
  
L’espai presenta una àmplia xarxa hidrogràfica. Els diferents cursos fluvials (torrent 
de Crespià, la riera de la Farga i de Cinyana, la riera de Sant Jaume, la riera de 
Turbany, etc.) presenten una vegetació formada bàsicament per la freixeneda de 
freixe de fulla estreta (Fraxinus angustifolia), tot i que també hi trobem retalls de 
salzeda de sarga (Saponario-Salicetum purpurae), verneda (Alno-Padion) i 
plantacions lineals de pollancres (Populus nigra) i plàtans (Platanus hybrida). Entre 
les diferents espècies presents cal citar el salze (Salix alba), l’om (Ulmus minor), 
l’arbre blanc (Populus alba), el vern (Alnus glutinosa), el saulic (Salix purpurea), 
pollancres (Populus nigra) i acàcies (Robinia pseudoacacia). També, en determinats 
indrets, hi apareixen avellaners (Corylus avellana) i herbassars megafòrbics nitròfils 
i humits (Convolvuletalia sepium i Galio-Alliarietalia). Al rec de la Cassinyola hi 
destaca una important població de grèvol (Ilex aquifolium), espècie protegida per la 
legislació catalana.   
      
Els torrents i les depressions temporalment humides són ocupades per les 
freixenedes de freixe de fulla estreta (Fraxinus angustifolia) amb presència 



 

d’elements característics dels boscos caducifolis montans, com el lliri pudent (Iris 
foetidissima). De fet, la xarxa fluvial i els boscos de ribera associats esdevenen 
refugi de nombroses plantes pròpies d’ambients extramediterranis. 
 
Al sector de Crespià, l’espai inclou una zona singular i de gran interès social: la 
Roca Barcelona. Es tracta d’un magnífic paratge fluvial associat a la ribera de 
Turbany, el qual es caracteritza per diversos cingles de petites proporcions i 
diverses fonts que permeten  l’assentament de diverses espècies d’ambients 
frescals i ombrívols.  
 
La diversitat d’hàbitats afavoreix la convivència d’espècies forestals (espais tancats) 
amb espècies de zones agrícoles (espais oberts) i amb espècies pròpies de zones 
humides. Així cal esmentar la presència de rapinyaires, com l’àguila marcenca 
(Circaetus gallicus), el mussol (Tyto alba), el gamarús (Strix aluco), el falcó peregrí 
(Falco peregrinus) i l’aligot (Buteo buteo) i, de mamífers propis d’aquests ambients, 
com l’esquirol (Sciurus vulgaris), el porc senglar (Sus scrofa), la guineu (Vulpes 
vulpes), el teixó (Meles meles), la geneta (Genetta genetta), el gorjablanc (Martes 

foina) i el conill (Oryctolagus cuniculus).  
 
Tanmateix també, cal esmentar la fauna lligada als ambients de ribera, com les 
poblacions esparses de nàiades (Unio aleroni) en alguns dels cursos fluvials (per 
exemple riera de Vilademuls), de bagres (Leuciscus cephalus) i barbs (Barbus 
meridionalis), els diversos poblaments d’amfibis, (Pelodytes punctatus, Bufo bufo, 
Discoglossus pictus, Salamandra salamandra, etc.) i diversos ocells, com ara el 
blauet (Alcedo athis) o l’abellerol (Merops apiaster). Cal també destacar la 
presència de rèptils molt escassos en els territoris veïns, com el sargantaner 
(Psammodromus algirus) i el llangardaix ocel�lat (Timon lepidus). 
 
En aquest espai hi trobem també arbres monumentals com l'alzina reclamadora de 
Puigsaguàrdia (Fontcoberta).  
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
El principal criteri utilitzat per definir aquest espai és que inclou part d’un dels 
paisatges més interessants i més ben conservats de les comarques gironines. 
L’espai mostra com la mà de l’home pot modelar un paisatge de forma equilibrada i 
conservant també els seus valors naturals. Forma part d’una unitat biogeogràfica 
de gran valor ecològic com el terraprim d’Empordà a més d’abastar, els terrenys 
interfluvials que resten entre el riu Fluvià i el Ter, i que esdevenen, en termes de 
biodiversitat, molt interessants. A més, es tracta d’un espai agroforestal de gran 
interès paisatgístic i biològic amb presència d’una gran diversitat d’ambients i 
d’hàbitats d’interès comunitari, alguns d’ells de prioritaris.  
 
Finalment, cal també esmentar que l’espai alberga diverses espècies protegides, 
sobretot pel que fa a les poblacions d’amfibis i diverses espècies de distribució poc 
usuals a les contrades de la terra baixa. 
 
 
 
 
 
 



 

Qualificació urbanística: 
 
Lladó  
 

• sòl no urbanitzable: 
 

- zona agrícola (12) 
- zona forestal (13) 

 
Navata 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 

- sòl agrícola (AG) 
- sòl de protecció paisatgística i forestal (PF) 
- sistema de protecció fluvial  
- sistema de protecció de camins 

 

Crespià 

 

• Sòl no urbanitzable:  
 

- zona agrícola (8a) 
- zona agrícola de protecció de la plana (8b) 
- zona forestal (9) 
- zona de protecció de cursos d’aigua (12) 
- zona de protecció paleontològica (11) 
- zona de protecció de nuclis rurals (13) 

 

Cabanelles 

 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- zona rústega - règim ordinari (RO) 
- zona rústega - corona de nucli (CN) 
- zona rústega - agrupacions rurals (AR) 
- zona rústega - reserva forestal (RF) 
- zona rústega - protegida històriques 
patrimonials (PH) 
- zona rústega - protegida paisatgística (PP) 
- zona rústega – sistema hidrogràfic i protecció 
hidrogràfica (PR i H) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vilademuls 

 

• Sòl no urbanitzable:  
 

- zona de rústic general (RG) 
- zona de protecció paisatgística i forestal (PF) 
- zona agrícola (AG) 
- sistema viari 
- sistema ferroviari   
- sistema hídric 
- sistema d’equipaments comunitaris (E) 
- sistema de serveis tecnics (E10) 
- nuclis Rurals (NR) 

 

Esponellà 

 

• Sòl no urbanitzable:  
 

- zona agrícola (8a) 
- zona agrícola protecció del Pla de Martís (8b) 
- zona forestal (9) 
- zona protecció cursos d’aigua (10) 
- zona nuclis rurals (11) 

 

 

Bàscara 
 

• Segons les NN.SS de 1980 el sòl no urbanitzable de Bàscara està 
sotmès únicament a l’article 80 de l’anterior Llei del sòl i a les 
limitacions que establia l’article 85 d’aquesta mateixa llei.  

 

Cornellà de Terri 
 

• Sòl no urbanitzable:  
 

- sistema hidrogràfic 
- rústec general (RG) 
- zona de protecció paisatgística i forestal (PF) 

 

Fontcoberta 

 

• Sòl no urbanitzable:  
 

- zona de Muntanya i bosc (16) 
- zona de sòl rústec (17) 
- zona agrícola (18) 

 

 
 
 
 
 



 

Borrassà 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- sòl agrícola (D1) 
- sòl protegit (D3 i D32) 
- sistema de protecció fluvial 

 

Pontós 

 
• Sòl no urbanitzable:  

 

- sòl agrícola (B1) 
- sòl forestal (B2) 
- zones d’espais protegits (B41, B42 i B44) 
- sistema de protecció fluvial (B3) 

 
Construccions existents: 
 
L’espai presenta diverses construccions entre les quals destaquen diverses 
explotacions agrícoles i ramaderes, petits nuclis rurals d’estructura medieval (com 
per exemple  Batllori o Brunsó), construccions rurals de gran valor arquitectònic 
(com per exemple cal Carboner o Can Queixal), un càmping (en concret el càmping 
Majokal), i diverses construccions no civils com per exemple el Castell o les ermites 
d’Ollers o Sant Sebastià. S’exclouen els nuclis rurals de Vilademuls i Galliners. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’espai presenta un molt bon estat de conservació i una gran qualitat paisatgística. 
Ara bé, pateix diversos impactes puntuals que comporten una cert grau de 
degradació. Entre aquests cal destacar: la mala estructura dels boscos i l’elevat risc 
d’incendi; el possible desdoblament de la N-260 i la construcció del TGV i per tant, 
els impactes que deriven de l’efecte barrera; l’abandó dels usos tradicionals del sòl, 
que comporta l’homogeneïtzació de les cobertes vegetals i la pèrdua del paisatge 
en mosaic; els abocaments o la contaminació difusa per purins a les rieres i als 
aqüífers; la presència d’espècies exòtiques, tant animals com vegetals; la presència 
de plantacions de planifolis al voltant dels cursos fluvials que han substituït el bosc 
de ribera; la poca integració paisatgística de les diverses granges industrials; i la 
supressió de cultius de secà per d’altres de major consum d’aigua, com el gira-sol i 
el blat de moro. 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Entre els principals requeriments de protecció que es proposen cal destacar, d’una 
banda l’establiment d’un pla de prevenció i d’extinció d’incendis, el qual hauria de 
contemplar l’aplicació de mesures per eliminar la biomassa i necromassa 
acumulades, com també evitar la pèrdua d’espais oberts desenvolupant mesures 
per tal de fomentar la ramaderia i les rompudes en determinades forestals; i de 



 

l’altre promoure l’aplicació de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal encaminats 
a afavorir les alzines enfront dels pins.  
 
Així doncs, impulsar un projecte agroambiental per tal de fomentar la recuperació 
dels conreus tradicionals i en especial de l’olivera per evitar la pèrdua del paisatge 
en mosaic hauria de ser també un requeriment de protecció important. L’aplicació 
de mesures administratives i fiscals especials per garantir el manteniment dels usos 
agraris del sòl, i en especial al Pla agrícola de Galliners; la signatura de contractes 
territorials d’explotació previstos a la Llei d’orientació agrària; les fórmules de 
contractes de custòdia del territori; l’obertura de línies d’ajut i de suport a la 
pagesia; i l’atorgament de bonificacions de caràcter fiscal pel sòl destinat a aquests 
usos, haurien de ser eines a tenir en consideració. 
 
Bona part de la conservació d’aquest espai dependrà també de la planificació 
urbanística i del creixement dels nuclis rurals. En aquest sentit cal que el 
planejament urbanístic es faci amb l’objectiu de preservar els nuclis rurals històrics 
i es mantingui la identitat i la seva integració en el paisatge.   
 
Pel que fa al manteniment de la biodiversitat, es fa imprescindible la conservació 
dels trams de rieres i l’espai fluvial, evitant en la zona de domini hidràulic la tala de 
les espècies silvestres. Tanmateix també caldria desllindar les zones de domini 
públic de les rieres, netejar marges i garantir un règim d’accés o de pas públic 
proper a les lleres, mitjançant la promoció d’un programa ambiental de recuperació 
d’aquests espais, per part de l’Agència Catalana de l’Aigua i de les administracions 
locals afectades. Així doncs, les tales haurien de ser forçosament selectives 
fomentant els habitats de ribera i desplaçant les plantacions forestals fora dels 
perímetres de la zona fluvial. 
 
També caldria garantir la conservació de les basses d’aigua associades a masos i 
cases de pagès. Per tant la realització d’un inventari d’aquests punts i mantenir i/o 
restaurar els més grans i interessants podria esdevenir una acció per preservar la 
biodiversitat de l’espai.  
 
Finalment, cal establir mesures per reduir la contaminació dels aqüífers per part de 
les activitats ramaderes i assegurar la qualitat de l’aigua de les rieres. Per tant 
caldria limitar la instal�lació d’una major cabana porcina i revisar els Plans de 
dejeccions ramaderes de les explotacions porcines presents a la zona i adoptar 
mesures per recuperar les àrees més afectades per nitrats i l’estat dels aqüífers. 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) La redacció d’un Pla Especial urbanístic per tot l’espai implicaria establir una 

regulació i ordenació urbanística ben detallada i curosa amb el medi natural, 
i en especial sobre les edificacions d’utilitat pública i d’interès social i les 
construccions i instal�lacions d’obres públiques que s’haguessin d’implantar.  

 
b) A Crespià, Navata, Vilademuls i Pontós caldria fixar la unitat mínima en sòl 

agrícola en 4,5 Ha. com ho estableix el Decret 169/1983 i de 25 Ha. en sòl 
forestal conforme al que estableix el Decret 35/1990; i establir 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, i no admetre, tal i com es senyala a Pontós l’habitatge en sòls 
forestals.  

 
c) A Esponellà caldria exigir el compliment de la Unitat Mínima Forestal de 25 

HA conforme al que estableix el Decret 35/1990 per permetre l’aparició 
d’edificacions estrictament vinculades al món forestal. També caldria establir 
una regulació més restrictiva pel que fa a l’hora de permetre cementiris de 
vehicles, dipòsits de ferralla i runes. En sòl agrícola (clau 8a) caldria 
restringir la construcció d’habitatges familiars a l’ús agrícola o ramader dels 
terrenys i limitar l’ocupació o volum dels magatzems i hivernacles. 
Tanmateix també, cal establir una limitació per les explotacions ramaderes.   

 
d) 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 forestal no s’admetin i en sòl agrícola es limitin a filats 
longitudinals, tanques de fusta o vegetals.  

 
e) Seria d’interès incloure al Catàleg de Patrimoni dels diferents municipis, 

bona part dels trams dels rius, torrents i rieres presents a la zona, d’especial 
valor faunístic (com per exemple la riera de Vilademuls), així com els boscos 
de ribera associats. Caldria també desenvolupar una regulació i una 
delimitació de les zones on les arbredes fluvials són protegides i restringir-hi 
les tales. 

 
f) No s’hauria de permetre la instal�lació d’edificacions i habitatges no vinculats 

a l’activitat agrícola i forestal, i en especial, caldria evitar la presència 
d’instal�lacions esportives i d’activitats extractives. En aquest sentit la clau 
de Protecció Paleontològica (11) de Crespià hauria d’assegurar la restauració 
de l’actual activitat extractiva i no permetre l’ampliació.   

 
g) 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 ni l’ocupació física. En cas de 
no delimitar-se aquesta zona caldria establir, sobretot a Crespià, una franja 
de protecció que abasti la superfície directament vinculada amb els cursos 
d’aigua. També caldria fixar un perímetre de protecció de 50 m. per les 
diverses surgències d’aigua presents i en especial a la zona de la Roca 
Barcelona.  

 
h) Vilademuls té una reserva de sòl per a serveis tècnics (article 102 de la 

normativa), en els quals es permet la implantació de diferents estructures 
orientades aquesta funció. La implantació en aquestes zones així com la 
utilització d’àrees no programades aquests fins hauria d’estar condicionat a 
la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un estudi 
d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials. 

 
i) Tal i com s’estableix al municipi de Navata, caldria que la implantació de 

construccions d’utilitat pública i interès social i les construccions vinculades a 
obres i serveis es realitzin mitjançant l’establiment d’un Pla Especial que 
tingui en compte l’impacte paisatgístic i ambiental. En sòl forestal aquestes 
no haurien d’estar permeses.  

 



 

j) Caldria que els terrenys d’aquest espai inclosos a Vilademuls amb zona de 
rústic general (RG) es substituís per la clau de protecció agrícola, ja que 
d’aquesta manera es desenvoluparia una normativa més adequada als 
valors d’aquest espai i es restringiria l’ús de càmping i d’activitats 
extractives. Al municipi de Cabanelles s’haurien de prohibir noves activitats 
extractives en tot l’espai i especialment a la zona de domini hidràulic. 

 
k) Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal seria necessari la 

llicència municipal, prèvia presentació del corresponent Projecte Tècnic, i/o 
Pla de Gestió 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. 

 
l) Es recomana evitar la construcció de noves explotacions ramaderes 

intensives majors de 50 Unitats Ramaderes segons la Llei 3/98 Intervenció 
Integral de l’Administració Ambiental. En aquest sentit es recomana que 
únicament es permeti l’ampliació de les explotacions existents en un 20% 
sempre i quan estiguin per sota de les 200 Unitats Ramaderes.  

 
m) L’establiment, tal i com es desenvolupa a Borrassà, de mesures per tal de 

pal�liar l’impacte paisatgístic de les construccions agropecuàries (com ara 
l’establiment de pantalles arbrades, determinar la naturalesa dels materials 
constructius, etc.) hauria de ser també extrapolable als altres municipis.  

 
n) 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. 

 
o) A Cabanelles, existeix un àrea classificada com a Corona de Nucli, aquest 

espai hauria de prioritzar l’aparició de construccions d’utilitat pública i 
interès social que contemplin aspectes paisatgístics per davant d’habitatges 
particulars o construccions agropecuàries. 

 



 

 
 
 
 


