CASA CREMADA/RESTES DEL MONESTIR DE LES ESCAULES/ANTIC MONESTIR DE SANT MARTÍ
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Alguns
Escaules es trobava situat aquí. El monestir de Sant Martí de les Escaules,
dins el comtat de Besalú, ja existia en temps de Lluís el Pietós, emperador
dels fracs entre els anys 814 i 840, tot i que el primer document que trobem
és del 844, en temps de l'emperador Carles el Calb. Els monjos d'aquest
monestir ajudaren a organitzar la vida dels pagesos que colonitzaren les
valls després de les invasions sarraïnes. S'explica que aquest monestir
estava regit per l'abat Adulf. Aquest va aconseguir un precepte de defensa i
immunitat
aplicat el sistema de l'aprisió. És possible que aquest cenobi va fer renéixer
un antic lloc de culte. Tampoc es pot desestimar la supervivència d'un antic
monestir visigòtic. L'obra de l'abat va perdurar poc temps, ja que el rei
Carles
seu de Girona, perdent, d'aquesta manera la seva independència. Tot i això
l'any 922 encara apareix mencionat com a abadia. L'any 1002, el monestir
de les Escaules s'havia convertit en església rural depenent de la seu de
Girona. La datació de les restes dels murs, on destaca l'aparell d'opus
spicatum, cal situar-la cronològicament vers el segle X.
D’altres creuen que aquesta casa devia ser un dels masos que es trobaven
escampats, per la zona on hi ha ara el poble i que el monestir alt-medieval
de Sant Martí es trobava al mateix lloc de la primitiva església de Sant Martí
(XII-XIII), en un petit terreny planer proper al torrent de La Caula i La Muga.

BIBLIOGRAFIA
BADIA I HOMS, J.. L'Arquitectura Medieval de l'Empordà. Girona: Diputació
Provincial de Girona, 1985.
SERRA I BUSQUETS, D.. Les Valls de Boadella i Les Escaules. Figueres:
Publigraf, 1995.
SERRA I BUSQUETS, D.. Boadella d'Empordà. Girona: Diputació de
Girona/Caixa de Girona, Desembre 2000.
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
c/ Figueres, 2

LOCALITZACIÓ
SEGLE

ESTIL

XIX

ANY

REGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTM

X: 490463.12 Y: 4685619.15

3-05

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

REFERÈNCIA CADASTRAL 04563 - 01

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

MOLÍ DE BAIX

Arquitectura industrial/Infraestructures hidràuliques

USOS
ÚS ORIGINAL

molí d'aigua-central hidroelèctrica (1-2) / habitatge (5)

ÚS ACTUAL

en desús (1-2) / habitatge (5)

CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl urbà

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc inundabilitat Q 100 - Risc incendi baix

QUALIFICACIÓ SÒL

E4a.- Equipament cultural

PROTECCIÓ EXISTENT

Cap

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Situat al nord-est del nucli urbà de les Escaules. El molí està situat al costat
de la carretera GIV-5042, tocant el curs de la Muga. Conjunt de planta en
forma d'L format per dos edificis diferenciats units per un pont o passera
elevada situada damunt del carrer Figueres. La part destinada a la
producció d'energia és la de llevant (1-2), delimitada entre aquest carrer i la
carretera
construïts en un terreny en pendent, el secundari (2) de dues vessants de
teula i el principal (1) amb la coberta plana utilitzada com a terrat. D'aquest
cos destaca la torre que sobresurt a la cantonada nord-est de la coberta,
rematada per un coronament ondulant i sinuós que sobresurt de la cornisa,
la qual està sostinguda amb mènsules. Les obertures d'aquesta part del
conjunt són rectangulars i tenen els emmarcaments d'obra arrebossats. El
portal d'accés al cos principal, situat a la façana de ponent, és d'arc de mig
punt bastit amb maons. Els paraments exteriors estan arrebossats, pintats i
decorats amb motllures de guix a mode d'emmarcament de les façanes. Al
nord d'aquest cos hi ha la bassa que feia funcionar la central (3) , la qual
conserva bona part de la maquinària original. L'altra part del conjunt,
destinada a habitatge (5), consta de tres crugies amb les cobertes de dues
vessants de teula, i està distribuïda en planta baixa, dos pisos i altell. Les
obertures són rectangulars però cal destacar el portal d'accés a l'interior,
d'arc apuntat emmarcat amb carreus de pedra i la finestra circular de l'altell.
La construcció està arrebossada i pintada, amb unes motllures decoratives
situades
d'un sol arc de mig punt bastit amb maons disposats a pla, tot i que el
basament és bastit en pedra disposada irregularment. Per la part superior,
el pont comunica les dues ales de l'edifici

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 38709

VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància tipològica

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
edificis principal i secundari (1,2), pont (4) : restauració, rehabilitació/
emmarcaments de les façanes i obertures : manteniment, reconstrucció/
elements relacionats infraestructura hidràulica, bassa (3) : restauració
ESTAT CONSERVACIÓ

Bo

ELEMENTS PROTEGITS
Protecció parcial de l'edifici principal (1) , secundari (2) i pont (4):
volumetria, elements : coronament torre, ménsules i cornises, acabats
paraments exteriors. / Protecció tipològica : tots aquells elements
relacionats amb les infraestructures hidràuliques, bassa (3)

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

PARCIAL/
TIPOLÒGICA

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

MOLÍ DE BAIX
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

BIBLIOGRAFIA
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3-05

AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
c/ d'Amunt

LOCALITZACIÓ
SEGLE

ESTIL

XX

ANY

REGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTM

X: 490190.62 Y: 4685587.79

3-06

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

REFERÈNCIA CADASTRAL 0255311dg9805n0001ha

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

PONT DEL CARRER D'AMUNT

Arquitectura civil

USOS
ÚS ORIGINAL

pont - espais de comunicació

ÚS ACTUAL

pont - espais de comunicació

CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl urbà

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc incendi baix - Risc geològic

QUALIFICACIÓ SÒL

subzona 1b.- nucli compacte

PROTECCIÓ EXISTENT

Cap

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Situat dins del nucli urbà i a la banda de ponent del veïnat de les Escaules,
integrat
mig punt bastit amb maons disposats a pla, sostingut damunt de dos pilars
rectangulars construïts en pedra. De fet, la resta de l'estructura és bastida
amb còdols i pedra desbastada, disposada en filades més o menys regulars
i lligada amb morter.

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 39252

VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància tipològica

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
consolidació
conservació-restauració

ESTAT CONSERVACIÓ

Bo

ELEMENTS PROTEGITS
Pont del Carrer d'Amunt (1)

NIVELL DE PROTECCIÓ

INTEGRAL

CATEGORIA PROTECCIÓ

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

PONT DEL CARRER D'AMUNT
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Antigament, per tal de travessar el riu Muga hom hi construïa unes
passeres (“palanques”) amb troncs de roure lligats amb cadenes. És a partir
de les primeres dècades del segle XX quan es milloren les comunicacions,
connectant les poblacions de Biure, Escaules-Boadella i Pont de Molins
amb carreteres i ponts. Els veïns i els empresaris d'aquests pobles van
contribuir en el finançament d'aquestes construccions.

BIBLIOGRAFIA
SERRA I BUSQUETS, D.. Les Valls de Boadella i Les Escaules. Figueres:
Publigraf, 1995.
SERRA I BUSQUETS, D.. Boadella d'Empordà. Girona: Diputació de
Girona/Caixa de Girona, Desembre 2000.

INTERVENCIONS

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT
ENTORN PROPER
ACCÈS

3-06

AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
c/ d'Amunt, Les Escaules

LOCALITZACIÓ
SEGLE

ESTIL

XIV - XV

ANY

REGIM JURÍDIC

Pública

UTM

X: 490309.42 Y: 4685587.57

3-07

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

REFERÈNCIA CADASTRAL

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

PORTAL DEL CARRER D'AMUNT

Arquitectura civil

USOS
ÚS ORIGINAL

defensiu - portal

ÚS ACTUAL

espai de comunicació - portal

CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl urbà

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc incendi baix

QUALIFICACIÓ SÒL

Subzona 1a.- Nucli antic recinte murat
sistema viari X2.- carrers

PROTECCIÓ EXISTENT

Normes Subsidiàries de Planejament de
Boadella i Les Escaules. Nivell 2 - clau BC

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Està situat al tram inicial del carrer d'Amunt en direcció a la plaça Major. Es
tracta de les restes conservades d'un portal que probablement donava
accés a l'interior de la població en època baixmedieval. Està format per un
arc de mig punt bastit amb petites dovelles, les quals es troben mig cobertes
pels arrebossats posteriors que ha anat patint l'estructura. Per la banda de
llevant, és a dir, a l'interior del recinte medieval, es conserva una de les
pollegueres de la porta i l'encaix per on es desplaçava la barra-lleva
utilitzada per travar-la. El portal es recolza als murs dels edificis laterals,
destacant
bastits amb la tècnica de l'opus spicatum (fitxa 3-04) .

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància històrico - artística (memòria històrica)

Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 38754
Element immoble inclòs a les Normes Subsidiàries de Planejament de
l'Ajuntament de Boadella i Les Escaules (11.10.2000).

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
restauració

ESTAT CONSERVACIÓ

Bo

ELEMENTS PROTEGITS
Portal del Carrer d'Amunt (1)

NIVELL DE PROTECCIÓ

INTEGRAL

CATEGORIA PROTECCIÓ

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

PORTAL DEL CARRER D'AMUNT
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
De les antigues muralles de les Escaules no s'han conservat vestigis,
únicament queden les restes dels portals. En el carrer d'Amunt es conserva
un portal que devia ser una de les entrades al poble. Amb la mateixa
cronologia
que,
datar-se als segles XIV o XV, tot i que el de l'Oli fou reformat en època
moderna.

BIBLIOGRAFIA
SERRA I BUSQUETS, D.. Les Valls de Boadella i Les Escaules. Figueres:
Publigraf, 1995.
BADIA I HOMS, J.. L'Arquitectura Medieval de l'Empordà. Girona: Diputació
Provincial de Girona, 1985.
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
c/ de l'Oli, 7

LOCALITZACIÓ
SEGLE

ESTIL

XX Mitjans

ANY

1947

REGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTM

X: 490344.56 Y: 4685556.12

3-08

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

REFERÈNCIA CADASTRAL 03564 - 10

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

SOCIETAT UNIÓ ESCAULENCA/SOCIETAT DE SOCORS MUTUS LA CONCÒRDIA DE LES ESCAULES

Arquitectura civil

USOS
ÚS ORIGINAL

assistencial

ÚS ACTUAL

centre cultural

CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl urbà

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc d'incendi baix

QUALIFICACIÓ SÒL

E4a/b.- Equipament cultural/social

PROTECCIÓ EXISTENT

Cap

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Edifici
amb les cobertes de teula de dues vessants. El cos davanter, amb la façana
orientada al carrer i destinat a bar, està distribuït en planta baixa i pis.
Presenta un portal d'accés rectangular reformat, amb els brancals bastits
amb carreus i la llinda de fusta. Al pis hi ha una finestra balconera amb
l'emmarcament fet de maons. El cos posterior, ocupat per la sala de ball,
s'organitza en una sola planta. L'espai està cobert per un sostre embigat
amb encavallada de fusta. A l'extrem de migdia hi ha l'escenari, elevat i
obert
està delimitat per un mur obert mitjançant tres arcs rebaixats bastits amb
maons, i sostinguts damunt pilars quadrats. La construcció és bastida amb
pedra sense treballar lligada amb abundant morter de calç.
CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància memòria col.lectiva o cultural

Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 39256

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
restauració, rehabilitació,
les establertes als articles 98, 99 i 100 de les normes urbanistiques.

ESTAT CONSERVACIÓ

bo

ELEMENTS PROTEGITS
Els establerts als articles 98, 99 i 100 de les Normes urbanistiques.

NIVELL DE PROTECCIÓ

DOCUMENTAL

CATEGORIA PROTECCIÓ

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

SOCIETAT UNIÓ ESCAULENCA/SOCIETAT DE SOCORS MUTUS LA CONCÒRDIA DE LES ESCAULES
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Fundada l'any 1870 amb el nom de Societat de Socors Mutus La Concòrdia
de les Escaules tenia la funció d'assistir a les famílies més necessitades en
cas de malaltia o invalidesa i suplir així les mancances de servei mèdic. El
domicili de la Societat s'establí el 1911 en l'antiga casa de Can Cabanes
ubicada a la Plaça Major. A principis dels anys 40 es comprà la part de
darrera on hi havia el trull de Pau Aymar i s'amplià amb una sala de ball.
L'any 1987, en perdre les seves funcions assistencials, redundants amb els
serveis públics de la Seguretat Social, es va convertir en una societat
cultural recreativa, mantenint el nom de Societat Escaulenca. L'any 1997 es
restaurà la teulada amb l'ajut econòmic de l'ajuntament de Boadella.

BIBLIOGRAFIA
SERRA I BUSQUETS, D.. Les Valls de Boadella i Les Escaules. Figueres:
Publigraf, 1995.
SERRA I BUSQUETS, D.. Boadella d'Empordà. Girona: Diputació de
Girona/Caixa de Girona, Desembre 2000.
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
c/ de l'Oli - c/ Figueres, Les Escaules

LOCALITZACIÓ

SEGLE

ESTIL

XIV-XV / XVII

ANY

REGIM JURÍDIC

Pública

UTM

X: 490398.92

3-09

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ
Y: 4685517.11

REFERÈNCIA CADASTRAL

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

TRAVESSIA DEL CARRER DE L'OLI

Arquitectura civil

USOS
ÚS ORIGINAL

defensiu - portal

ÚS ACTUAL

espai de comunicació - portal

CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl urbà

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc incendi baix

QUALIFICACIÓ SÒL

Subzona 1a.- nucli antic recinte murat
sistema viari X2.- carrers

PROTECCIÓ EXISTENT

Cap

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Està situat a la banda de llevant del nucli, connectant els carrers de l'Oli i
Figueres. Es tracta d'un passadís cobert de traçat rectilini que integra, al bell
mig del recorregut el que probablement sigui un dels antics portals que
donaven accés a la vila en època baixmedieval. El portal és d'arc de mig
punt, amb els brancals bastits amb carreus de pedra ben desbastats, i
presenta una alçada més gran que no pas els altres dos trams del passadís.
El tram situat entre el carrer de l'Oli i el portal està cobert per una volta
rebaixada bastida amb maons disposats a pla, actualment arrebossada. El
tram situat entre el portal i el carrer Figueres també presenta la volta
rebaixada, tot i que en aquest cas està bastida amb pedruscall i abundant
morter de calç. Al mig del traçat de la volta hi ha integrat un arc bastit amb
carreus de pedra desbastats. Les voltes descansen damunt dels murs dels
edificis laterals que delimiten el traçat.

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància històrico - artística (memòria històrica)

Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 38755
Origen medieval

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
- restauració

ESTAT CONSERVACIÓ

Bo

ELEMENTS PROTEGITS
Travessia del carrer de l'Oli (1)

NIVELL DE PROTECCIÓ

INTEGRAL

CATEGORIA PROTECCIÓ

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

TRAVESSIA DEL CARRER DE L'OLI
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
De les antigues muralles de les Escaules no s'han conservat vestigis,
únicament queden les restes dels portals. En el carrer d'Amunt es conserva
un portal que devia ser una de les entrades al poble. Amb la mateixa
cronologia
que,
datar-se als segles XIV o XV, tot i que el de l'Oli fou reformat en època
moderna.

BIBLIOGRAFIA
SERRA I BUSQUETS, D.. Les Valls de Boadella i Les Escaules. Figueres:
Publigraf, 1995.
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
carrer d'Amunt, n 2

LOCALITZACIÓ

SEGLE

ESTIL

ANY

1798

REGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTM

490331.73, 4685589.37

3-10

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

REFERÈNCIA CADASTRAL 0356202dg9805n0001qa

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

EDIFICI DE L'ANTIGA RECTORIA

Arquitectura civil

USOS
ÚS ORIGINAL

rectoria

ÚS ACTUAL

habitatge

CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl urbà

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc incendi baix

QUALIFICACIÓ SÒL

Subzona 1a.- nucli antic recinte murat

PROTECCIÓ EXISTENT

Cap

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Edifici molt caracteristic del lloc tot i que té la façana remolinada. Destaca el
ràfec de la teulada, decorat amb frisos de triangles vermells. Amb lletres
fosques, entre dues rajoles amb decoració puntillada hi ha aquesta
inscripció: ANTON FARAGUT RECTOR DE LES ESCAULES ME FECIT
BUI DIA 23 ABRIL DEL ANY 1798

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància memòria col.lectiva o cultural

Antiga rectoria

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
rehabilitació, restauració
les establertes als articles 98, 99 i 100 de les normes urbanistiques.

ESTAT CONSERVACIÓ

BO

ELEMENTS PROTEGITS

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

Façana principal : obertures organitzades en tres eixos verticals. portal
d'accés (arc rebaixat adovellat, brancals de carreus) finestres de carreus i
ampits motllurats, badius, inscripció ràfec coberta.

PARCIAL
PUNTUAL I DE
FAÇANA

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

EDIFICI DE L'ANTIGA RECTORIA
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

BIBLIOGRAFIA
SERRA I BUSQUETS, D..

INTERVENCIONS

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT
ENTORN PROPER
ACCÈS
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Pla d’ordenació urbanística municipal de Boadella i Les Escaules

6. Fitxes patrimoni natural i geològic

Maig 2013

Catàleg de bens protegits - 46

ESPAI D’INTERÈS ECOLÒGIC – 1

ESPAIS OBERTS EN MASSES FORESTALS

Àrees de conreus que s’ubiquen a les zones de
transició entre les zones de conreu clarament
delimitades de la plana fluvial i els primers
contraforts forestals de les zones muntanyoses
SUPERFÍCIE: 22,82 ha
FIGURES DE PROTECCIÓ
-

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Actualment bo, tot i que al tractar-se de les
zones de correu menys productives i ubicades
en emplaçaments menys idonis per a la seva
explotació, corren el risc de deteriorament
degut a l’abandonament de les tasques
agrícoles, fet que provocaria la modificació i
posterior desaparició d’aquests tipus d’espais.

HÀBITATS
HÀBITATS PRESENTS (CHC50)
 Conreus herbacis extensius de secà.
 Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus d’oliveres (Olea europaea), d’ametllers (Prunus dulcis), de

garrofers (Ceratonia síliqua).
HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI (Annex I Directiva Hàbitats)
-

VEGETACIÓ
La vegetació associada a aquests espais és bàsicament la que correspon als conreus herbacis de secà. Principalment es
tracta d’espècies conreades amb la finalitat d’alimentar al bestiar com ara civada i ordi. Amb menys quantitat però no
en importància també s’hi localitzen conreus d’espècies llenyoses també de secà, com ametllers o oliveres en els
indrets més inaccessibles.

FAUNA
Directiva Aus (Annex I)

Directiva Hàbitats (Annex II i IV)

Altres espècies d’interès

Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
Cotoliu (Llullula arborea)

Granota verda (Pelophyrax perezi)
Sargantana roquera (Podarcis muralis)
Turó (Mustela putorius)
Geneta (Genetta genetta)

Perdiu roja (Alectoris rufa)
Aligot comú (Buteo buteo)
Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
Tudó (Columba palumbus)
Mussol comú (Athene noctua)
Garsa (Pica pica)
Estornell comú (Sturnus vulgaris)
Gripau comú (Bufo bufo)
Sargantana ibèrica (Podarcis hispanica)
Vidriol (Anguis fragilis)
Eriçó comú (Erinaceus europaeus)
Ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus)
Conill (Oryctolagus cuniculus)
Guineu (Vulpes vulpes)

INTERÈS CONNECTOR
L’espai es situa entre les àrees de conreu ben delimitades i els primers estrats arboris de les masses forestals més
consolidades. En alguns casos formen petites illes que trenquen la continuïtat de les masses forestals denses. Aquests
espais poden servir com a lloc per efectuar escales en els moviments dispersius de diferents espècies animals,
especialment el grup de les aus, al ser espais oberts amb disponibilitat d’aliment i refugi.

PRINCIPALS AMENACES
 Abandonament de l’activitat agrícola.
 Modificacions o canvis substancials en el tipus de conreu.

ESPAI D’INTERÈS ECOLÒGIC – 1

ESPAIS OBERTS EN MASSES FORESTALS

VALORACIÓ GENERAL DE L’ESPAI
Són àrees ocupades per conreus agrícoles, ja siguin herbacis o llenyosos, que queden emmarcats dins de masses
forestals contínues. Aquests espais juguen un paper important en aspectes com la biodiversitat i la connectivitat, ja
que disposen de condicions lumíniques, hídriques i edàfiques particulars i diferenciades de la resta d’espais d’interès
ecològic. L’espai proper al nucli de Boadella es troben dins la geozona “Boadella – La Salut de Terrades”.

ANNEX FOTOGRÀFIC

Espais oberts prop del nucli de les Escaules

Espais oberts prop del nucli de Boadella

NORMATIVA SECTORIAL
Aquest espai està subjecte a les següents normatives:



Pla territorial general de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s’aprova el Pla
territorial general de Catalunya




Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, aprovat definitivament el 14 de setembre de 2010.
Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.

NORMATIVA ESPECÍFICA



Mantenir els criteris de gestió agrícola tradicional (conreus adaptats, espècies autòctones, dimensionament
adequat de la mecanització del camp, etc.) permetent alhora la modernització dels conreus



No modificar la morfologia dels marges entre parcelles de conreu ni la seva composició florística natural.

ESPAI D’INTERÈS ECOLÒGIC – 2

PINEDES DE BOADELLA, DE LA COMA,
DELS MESCLANTS I D’EN SALELLES

Espais ubicats al nord del nucli de Boadella, a
banda i banda de la Muga i al sud del nucli de
les Escaules.
SUPERFÍCIE: 185,81 ha
FIGURES DE PROTECCIÓ
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Es tracta de pinedes que ocupen sobretot antics
camps de conreu i que s’han desenvolupat com
a resultat de l’abandonament de l’activitat
agrícola. Al no existir cap gestió silvícola
homogènia, presenta un estat de conservació
que pot empitjorar si no s’hi intervé.

HÀBITATS
HÀBITATS PRESENTS (CHC50)
 Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles calcícoles de les contrades mediterrànies.
 Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de màquies o garrigues.
 Boscos mixtos d’alzina (Quercus ilex) i pins (Pinus ssp.).
 Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) de terra baixa (45c)
 Carrascars (

HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI (Annex I Directiva Hàbitats)
 Pinedes mediterrànies (9540)

VEGETACIÓ
El pi blanc (Pinus halepensis) és l’espècie arbòria clarament dominant en aquests espais. En els racons més ombrívols,
amb un estatge arbori més desenvolupat és possible trobar-hi peus d’alzines (Quercus ilex) que poden donar lloc a
petites masses forestals mixtes. Les pinedes de pi blanc permeten que la llum del sòl arribi amb més o menys facilitat
al sòl, fet que provoca que s’hi desenvolupin amb facilitat espècies arbustives típiques d’aquestes contrades com el
romaní (Rosmarinus officinalis), la farigola (Thymus vulgaris), el ginebró (Juniperus comunis), el galzeran (Ruscus
aculeatus), l’arboç (Arbutus unedo), etc., la concentració de les quals variarà en funció de les condicions de llum,
edàfiques, de pendent, etc.

FAUNA
Directiva Aus (Annex I)

Directiva Hàbitats (Annex II i IV)

Altres espècies d’interès

Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)

Sargantana roquera (Podarcis muralis)
Rata pinyada mediterrània de ferradura
(Rhinolophus euryale)
Rata pinyada gran de ferradura (Rhinolophus
ferrumequinum)
Gat salvatge (Felis silvestris)
Geneta (Genetta geneta)

Perdiu roja (Alectoris rufa)
Astor (Accipiter gentilis)
Esparver (Accipiter nisus)
Aligot comú (Buteo buteo)
Tudó (Columba palumbus)
Pit-roig (Erithacus rubecula)
Mallerenga cuallarga (Aegithalos
caudatus)
Garsa (Pica pica)
Granota roja (Rana temporaria)
Vidriol (Anguis fragilis)
Llangardaix ocellat (Lacerta lepidus)
Sargantana ibèrica (Podarcis hispanica)
Serp blanca (Rhinechis scalaris)
Teixó (Meles meles)
Guineu (Vulpes vulpes)
Porc senglar (Sus scrofa)
Cabirol (Caproeolus capreolus)

ESPAI D’INTERÈS ECOLÒGIC – 2

PINEDES DE BOADELLA, DE LA COMA,
DELS MESCLANTS I D’EN SALELLES

INTERÈS CONNECTOR
Els espais comuniquen les grans masses forestals del terme municipal (i de la comarca) amb l’espai fluvial de la Muga
(connector ecològic Plans alluvials de la Muga), que actua clarament com a connector fluvial. La densitat variable de
l’estrat arbori (masses irregulars) permet l’establiment de la fauna que hi busca refugi, i el sotabosc ric en espècies
frugívores garanteix l’aliment sobretot per a petits mamífers i petites aus.

PRINCIPALS AMENACES
 Incendis i plagues forestals
 Molèsties sobre la fauna de les activitats extractives, treballs forestals, etc.
 Infraestructures lineals que voregen els sectors (carreteres GI-504 i GIV-5042) i que n’interrompen la

connectivitat

VALORACIÓ GENERAL DE L’ESPAI
La seva situació permet que l’espai actuï com a cinturó esmorteïdor de les zones més vulnerables del municipi i de
l’entorn del mateix, com ara la Serra de les Avalls, la Serra d’Arques o la Serra dels Tramonts. Pel que fa a la
vegetació, destaca la predominança del pi sobre la resta d’espècies, ja que el seu caràcter colonitzador n’ha determinat
la distribució en molts indrets que havien estat ocupats per camps de conreu i que van ser abandonats. Aquesta
configuració del bosc de pi blanc però, permet un sotabosc ric en espècies i força dens en alguns casos, fet que pot ser
determinant front al risc d’incendi forestal.

ANNEX FOTOGRÀFIC

Pinedes properes al nucli de les Escaules

Vistes generals de les pinedes sobre el nucli de Boadella

NORMATIVA SECTORIAL
Aquest espai està subjecte a les següents normatives:






Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.



Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, aprovat definitivament el 14 de setembre de 2010.

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
Pla territorial general de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s’aprova el Pla
territorial general de Catalunya.

NORMATIVA ESPECÍFICA



Amb la finalitat de preservar els valors d’aquest espai, es recomana l’ús d’un instrument de gestió conjunt
per les diferents finques que el formen.



En treballs forestals, respectar les èpoques de cria de la fauna (èpoques sensibles), introduir criteris de
gestió forestal sostenible en els instruments d’ordenació (densitats de peus morts, actuació en bosquets per
mantenir la irregularitat i formacions mixtes, etc.)

ESPAI D’INTERÈS ECOLÒGIC – 3

PINEDES DE LA JOANOLA I DE LA CREU

Gran massa forestal contínua ubicada
al sud sud-oest del nucli de Boadella,
al marge dret de la Muga.
SUPERFÍCIE: 192,31 ha
FIGURES DE PROTECCIÓ
 -.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Presenta un estat de conservació
acceptable, ja que es tracta de
masses forestals que s’han
desenvolupat sobretot en aquells
indrets menys aptes per a
l’establiment d’activitats agrícoles, i
que per tant han rebut menys
impactes antròpics.

HÀBITATS
HÀBITATS PRESENTS (CHC50)
 Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles calcícoles de les contrades mediterrànies.
 Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) –i timonedes-, amb foixarda (Globularia alypum), bufalaga

(Thymelaea tinctoria), ... calcícoles de terra baixa.
HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI (Annex I Directiva Hàbitats)
 Pinedes mediterrànies (9540)

VEGETACIÓ
Es tracta d’un espai amb una massa forestal consolidada, sobretot en aquells indrets de pendents més
pronunciades i inaccessibles. L’espècie dominant és el pi blanc (Pinus halepensis) amb un estrat arbustiu molt
desenvolupat on hi predominen espècies com el romaní (Rosmarinus officinalis), el bruc d’hivern (Erica multiflora),
l’esteperola (Cistus clusii), la ginestera (Genista biflora), la gatosa (Ulex parviflorus) o l’argelaga (Genista
scorpius). En alguns indrets, les formacions poden evolucionar a petites masses d’alzina o màquies.

FAUNA
Directiva Aus (Annex I)

Directiva Hàbitats (Anex II i IV)

Altres espècies d’interès

Àguila marcenca (Circaetus
gallicus)
Falcó pelegrí (Falco
peregrinus)
Enganyapastors (Caprimulgus
europaeus)

Sargantana roquera (Podarcis muralis)
Rata pinyada mediterrània de ferradura
(Rhinolophus euryale)
Rata pinyada gran de ferradura
(Rhinolophus ferrumequinum)
Gat salvatge (Felis silvestris)
Geneta (Genetta geneta)

Perdiu roja (Alectoris rufa)
Astor (Accipiter gentilis)
Esparver (Accipiter nisus)
Aligot comú (Buteo buteo)
Tudó (Columba palumbus)
Pit-roig (Erithacus rubecula)
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
Garsa (Pica pica)
Granota roja (Rana temporaria)
Vidriol (Anguis fragilis)
Llangardaix ocellat (Lacerta lepidus)
Sargantana ibèrica (Podarcis hispanica)
Serp blanca (Rhinechis scalaris)
Teixó (Meles meles)
Guineu (Vulpes vulpes)
Porc senglar (Sus scrofa)
Cabirol (Caproeolus capreolus)

INTERÈS CONNECTOR
Es tracta d’una gran massa forestal que es caracteritza per ser continua i que només veu fracturada la seva

ESPAI D’INTERÈS ECOLÒGIC – 3

PINEDES DE LA JOANOLA I DE LA CREU

continuïtat per la carretera GI-504 en el seu extrem nord. Cal destacar que dins d’aquesta unitat s’hi localitza el
torrent del Salt del Barral que actua com a element connector a petita escala, tot i que en el seu tram final (ja fora
de l’espai) s’uneix a la Muga en el nucli urbà de Boadella.

PRINCIPALS AMENACES
 Incendis i plagues forestals
 Infraestructures lineals (carretera GI-504).

VALORACIÓ GENERAL DE L’ESPAI
L’espai és representatiu de les masses forestals més consolidades del territori i es caracteritza en aquest cas per
ser un espai de peu de carena de la serra de les Avalls. Les grans dimensions d’aquest espai fan que contingui un
bon nombre de petits torrents i rierols, destacant el torrent del Salt del Barral, que doten l’espai de riquesa
faunística i vegetal. Les fortes pendents d’alguns indrets de l’espai fa que no s’hi hagin produït impactes
significatius.

ANNEX FOTOGRÀFIC

Imatge general del sector on s’observen els forts pendents d’alguns racons

NORMATIVA SECTORIAL
Aquest espai està subjecte a les següents normatives:





Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.



Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, aprovat definitivament el 14 de setembre de 2010.

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
Pla territorial general de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s’aprova el
Pla territorial general de Catalunya.

NORMATIVA ESPECÍFICA



A part de la regulació corresponent detallada a les normes urbanístiques del POUM, en aquest sector no
s’hi pot desenvolupar cap ús o actuació que pugui perjudicar els valors naturals propis de l’espai.



Amb la finalitat de preservar els valors d’aquest espai, es recomana –lo d’un instrument de gestió
conjunt per les diferents finques que el formen.

ESPAI D’INTERÈS ECOLÒGIC – 4

BOSCOS ESCLEROFILLES DE MAS ROMANI,
DE CAN CABRETA I DE LES BRUGUERES

Taques de masses forestals annexes a
camps de conreu que s’estableixen a les
zones més planes o bé que es diferencien
per la seva composició dels boscos que
els entornen. S’ubiquen a l’extrem nord
del municipi.
SUPERFÍCIE: 46,26 ha
FIGURES DE PROTECCIÓ
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Presenta un estat de conservació
acceptable ja que es tracta de masses
forestals gestionades i ordenades de les
quals se’n extreu suro.

HÀBITATS
HÀBITATS PRESENTS (CHC50)
 Suredes amb sotabosc clarament forestal.
 Suredes amb sotabosc de brolla acidòfila, de l’extrem oriental dels Pirineus i dels territoris ruscínic i catalanídic

septentrional.
HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI (Annex I Directiva Hàbitats)
 Suredes (9330)

VEGETACIÓ
La vegetació de l’espai està dominada per l’alzina surera (Quercus suber) amb presència també de peus d’alzina
(Quercus ilex) en aquells indrets on s’observa una activitat forestal menys intensiva. El sotabosc és força ric en
espècies arbustives de fulla blana com les estepes negra (Cistus monspeliensis) i borrera (Cistus salvifolius) i espècies
de fulla petita, la gatosa (Ulex parviflorus), els brucs boal (Erica arborea) i d’escombres (Erica scoparia), etc. Als racons
que l’activitat extractiva del suro és menys intensa, el sotabosc s’hi desenvolupa amb més força.

FAUNA
Directiva Aus (Annex I)

Directiva Hàbitats (Anex II i IV)

Altres espècies d’interès

Àguila marcenca (Circaetus
gallicus)
Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
Enganyapastors (Caprimulgus
europaeus)

Sargantana roquera (Podarcis muralis)
Rata pinyada mediterrània de ferradura
(Rhinolophus euryale)
Rata pinyada gran de ferradura (Rhinolophus
ferrumequinum)
Gat salvatge (Felis silvestris)
Geneta (Genetta geneta)

Perdiu roja (Alectoris rufa)
Astor (Accipiter gentilis)
Esparver (Accipiter nisus)
Aligot comú (Buteo buteo)
Tudó (Columba palumbus)
Pit-roig (Erithacus rubecula)
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
Garsa (Pica pica)
Granota roja (Rana temporaria)
Vidriol (Anguis fragilis)
Llangardaix ocellat (Lacerta lepidus)
Sargantana ibèrica (Podarcis hispanica)
Serp blanca (Rhinechis scalaris)
Teixó (Meles meles)
Guineu (Vulpes vulpes)
Porc senglar (Sus scrofa)
Cabirol (Caproeolus capreolus)

INTERÈS CONNECTOR
L’espai no presenta un interès connector destacat, però permet una certa continuïtat entre els sectors forestals que
envolten l’espai, fins i tot de l’espai fluvial de la Muga, al nord del municipi.

PRINCIPALS AMENACES
 Abandonament de les activitats sureres (gestió forestal que assegura el manteniment de les condicions

ecològiques d’aquests espais).
 Incendis forestals (tot i que les característiques d’aquestes agrupacions vegetals asseguren una bona recuperació

post incendis).
 Plagues forestals associades a la gestió de la sureda.

VALORACIÓ GENERAL DE L’ESPAI
Espai eminentment forestal que conté una bona representació de l’hàbitat d’interès comunitari suredes (9330) i que
representa un bon exemple d’espai surer al municipi de Boadella i les Escaules.

ANNEX FOTOGRÀFIC

Sotabosc de la massa amb presència d’alzines sureres i algun peu aïllat de pi

NORMATIVA SECTORIAL
Aquest espai està subjecte a les següents normatives:






Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.



Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, aprovat definitivament el 14 de setembre de 2010.

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
Pla territorial general de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s’aprova el Pla
territorial general de Catalunya.

NORMATIVA ESPECÍFICA



A part de la regulació corresponent detallada a les normes urbanístiques del POUM, en aquest sector no s’hi
pot desenvolupar cap ús o actuació que pugui perjudicar els valors naturals propis de l’espai.



Amb la finalitat de preservar els valors d’aquest espai, es recomana dotar–lo d’un instrument de gestió
conjunt per les diferents finques que el formen.



Integrar criteris de gestió forestal sostenible en la ordenació forestal d’aquests espais.

ESPAI D’INTERÈS ECOLÒGIC – 5

LA MUGA

Massa d’aigua i lleres de la
Muga al llarg de tot el seu
recorregut dins el municipi de
Boadella i les Escaules
SUPERFÍCIE: 48,71 ha
FIGURES DE PROTECCIÓ
Domini públic
hidràulic
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Presenta un estat de
conservació acceptable i bo en
alguns indrets, on les
rescloses construïdes al llarg
del riu han permès
l’establiment de claps de
vegetació de ribera.

HÀBITATS
HÀBITATS PRESENTS (CHC50)
 Estanys (i embassaments) de terra baixa i de l’estatge montà, incloent-hi, si és el cas, les formacions

helofítiques associades.
 Alberedes (i pollancredes) amb lliri pudent (Iris foetidissima), del territori ruscínic i dels Prepirineus

centrals.
 Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta (Lamium flexuosum), de la terra baixa plujosa i

de l’estatg
HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI (Annex I Directiva Hàbitats)
 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) (91E0) Prioritari.
 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera (92A0).

VEGETACIÓ
En els trams més amples i amb menys pressió antròpica, destaquen la comunitat forestals de ribera d’albareda litoral o amb
vinca (Vinco-Populetum albae). Els arbres més abundants són el freixe (Fraxinus angustifolia), l’àlber (Populus alba), l’om
(Ulmus minor) i el pollancre (Populus nigra). En els trams dels sectors muntanyosos ocupant les lleres dels fons de
barrancs hi predomina la comunitat de gatalleda (Carici-Salicetum catalaunicae), amb un estrat arbori baix dominat pel
gatell (Salix cinerea) i l’avellaner (Corylus avellana). Sota l’estrat arbori hi abunden les bardisses d’esbarzer (Rubus
ulmifolius) i sanguinyol (Cornus sanguinea), i herbassars dominats per grans càrex (Carex pendula, C. remota) i cua de
cavall (Equisetum telmateia).
En els sectors sense vegetació forestal de ribera hi domina la comunitat de bardissa amb roldor (Rubo-Coriaretum), i
puntualment apareixen poblaments de creixenars (Apietum nodiflori), canyissars (Typho-Schoenoplectetum
tabernaemontani) i canyars (Arundini-Convolvuletum sepium).

FAUNA
Directiva Aus (Annex I)

Directiva Hàbitats (Anex II i IV)

Altres espècies d’interès

Blauet (Alcedo atthis)

Barb de muntanya (Barbus meridionalis)
Tritó pirinenc (Calotrion asper)
Tritó verd (Triturus marmoratus)
Tòtil (Alytes obstetricans)
Gripau corredor (Bufo calamita)
Granota pintada (Discoglossus pictus)
Reineta (Hyla meridionalis)
Granota verda (Pelophylax perezi)
Granota roja (Rana tempraria)
Llúdriga (Lutra lutra)

Polla d’aigua (Gallinuna chloropus)
Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
Merla (Turdus merula)
Mallerenga d’aigua (Parus palustres)
Mallerenga blava (Parus major)
Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
Anguila (Anguilla anguilla)
Truita comuna (Salmo trutta)
Bagra (Squalius cephalus)
Salamandra (Salamandra salamandra)
Gripau comú (Bufo bufo)
Serp verda (Malpolon monspessulanus)
Musaranya comuna (Crocidura rússula)

ESPAI D’INTERÈS ECOLÒGIC – 5

LA MUGA
Rata d’aigua (Arvicola sapidus)
Mostela (Mustela nivalis)
Fagina (Martes foina)
Teixó (Meles meles)
Guineu (Vulpes vulpes)
Porc senglar (Sus scrofa)

INTERÈS CONNECTOR
Els cursos fluvials presenten un especial interès com a corredor ecològic lineal, vertebrant la connectivitat en
totes direccions. El riu Muga és el principal corredor ecològic del municipi de Boadella i les Escaules. Els
cursos hídrics permeten superar els punts crítics que suposen les carreteres. Els passos inferiors garanteixen
la connectivitat sent especialment efectius per a les poblacions d’amfibis, rèptils i mamífers, inclosos els no
estrictament associats als ambients aquàtics.

PRINCIPALS AMENACES
 Abocament de contaminants que eutrofitzen i/o pollueixen les aigües superficials i subterrànies.
 Proliferació d’espècies animals i vegetals allòctones

VALORACIÓ GENERAL DE L’ESPAI
Conjunt d’espais linears resseguint els cursos hídrics que contenen una bona representació de les principals formacions de
ribera de la terra baixa i la muntanya mitjana, amb comunitats forestals de ribera ben estructurades. Dominen les
comunitats d’albareda litoral o amb vinca (Vinco-Populetum albae) i la gatalleda (Carici-Salicetum catalaunicae), així com
d’altres formacions arbustives i herbàcies. L’espai conté unes bones poblacions d’amfibis.

ANNEX FOTOGRÀFIC

La Muga, el bosc de ribera i la resclosa que condueix l’aigua al Molí d’en Michel

NORMATIVA SECTORIAL
Aquest espai està subjecte a les següents normatives:









Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
Reial Decret 1/2001, de 20 de juliol, que aprova el Text Refós de la Llei d’aigües.
Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del domini públic hidràulic i a
la seva utilització i protecció
Pla territorial general de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual
s’aprova el Pla territorial general de Catalunya.
Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, aprovat definitivament el 14 de setembre de
2010.

NORMATIVA ESPECÍFICA







A part de la regulació corresponent detallada a les normes urbanístiques del POUM, en aquest
sector no s’hi pot desenvolupar cap ús o actuació que pugui perjudicar els valors naturals propis
de l’espai.
Mantenir en tot moment la capacitat connectora del sistema, i en cas d’efectuar actuacions en
aquest sistema, dotar-les d’elements que minimitzin la discontinuïtat del sistema hídric.
Preservar els elements antròpics associats a l’aprofitament de l’aigua que formen part del
patrimoni local (basses i canals)
Prohibir noves captacions als cursos hídrics i regular les existents.
Prohibir la plantació d’espècies ornamentals amb comportament invasor del medi aquàtic a una
distància de menys de 200 m a banda i banda de l’eix del curs d’aigua.

ESPAI D’INTERÈS ECOLÒGIC – 6

RIU CAULA I TORRENT DE LES FONTANILLES

Correspon al tram mig-baix de la Caula,
incloent-hi el torrent de les Fontanilles, al
sud del nucli de les Escaules i la
vegetació de ribera associada als cursos.
SUPERFÍCIE: 2,46 ha
FIGURES DE PROTECCIÓ
- Domini públic hidràulic
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Presenta un estat de conservació
acceptable, degut en bona part, a
l’inaccessibilitat de l’espai i del poc
aprofitament hídric que se n’ha fet.

HÀBITATS
HÀBITATS PRESENTS (CHC50)
 Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta (Lamium flexuosum), de la terra baixa plujosa i de

l’estatge submontà.
HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI (Annex I Directiva Hàbitats)
 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) (91E0) Prioritari.

VEGETACIÓ
FAUNA
Directiva Aus (Annex I)

Directiva Hàbitats (Anex II i IV)

Altres espècies d’interès

Blauet (Alcedo atthis)

Barb de muntanya (Barbus meridionalis)
Tritó pirinenc (Calotrion asper)
Tritó verd (Triturus marmoratus)
Tòtil (Alytes obstetricans)
Gripau corredor (Bufo calamita)
Granota pintada (Discoglossus pictus)
Reineta (Hyla meridionalis)
Granota verda (Pelophylax perezi)
Granota roja (Rana tempraria)
Llúdriga (Lutra lutra)

Polla d’aigua (Gallinuna chloropus)
Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
Merla (Turdus merula)
Mallerenga d’aigua (Parus palustres)
Mallerenga blava (Parus major)
Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
Anguila (Anguilla anguilla)
Truita comuna (Salmo trutta)
Bagra (Squalius cephalus)
Salamandra (Salamandra salamandra)
Gripau comú (Bufo bufo)
Serp verda (Malpolon monspessulanus)
Musaranya comuna (Crocidura rússula)
Rata d’aigua (Arvicola sapidus)
Mostela (Mustela nivalis)
Fagina (Martes foina)
Teixó (Meles meles)
Guineu (Vulpes vulpes)
Porc senglar (Sus scrofa)

INTERÈS CONNECTOR
Els cursos fluvials presenten un especial interès com a corredor ecològic lineal, vertebrant la connectivitat en totes
direccions. En aquest cas, representa un enllaç connector amb l’espai fluvial de la Muga.

PRINCIPALS AMENACES
 Abocament de contaminants que eutrofitzen i/o pollueixen les aigües superficials i subterrànies.
 Proliferació d’espècies animals i vegetals allòctones

ESPAI D’INTERÈS ECOLÒGIC – 6

RIU CAULA I TORRENT DE LES FONTANILLES

VALORACIÓ GENERAL DE L’ESPAI
Malgrat les reduïdes dimensions de l’espai, la presència d’aigua durant tot l’any (el cabal fluctua de forma natural al
llarg de l’any, sense arribar a desaparèixer) permet una distribució vegetal diversa i força densa en alguns punts. En
aquells indrets on la presència d’aigua és més important s’hi desenvolupen formacions típiques de bosc de ribera,
mentre que en els indrets on el cabal és més escàs (o subterrani) s’hi desenvolupa el bosc típic mediterrani.

ANNEX FOTOGRÀFIC

La Caula, aigües amunt del Salt de la Caula.

NORMATIVA SECTORIAL
Aquest espai està subjecte a les següents normatives:









Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
Reial Decret 1/2001, de 20 de juliol, que aprova el Text Refós de la Llei d’aigües.
Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del domini públic hidràulic i a la seva
utilització i protecció
Pla territorial general de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s’aprova el Pla
territorial general de Catalunya.
Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, aprovat definitivament el 14 de setembre de 2010.

NORMATIVA ESPECÍFICA







A part de la regulació corresponent detallada a les normes urbanístiques del POUM, en aquest sector no s’hi
pot desenvolupar cap ús o actuació que pugui perjudicar els valors naturals propis de l’espai.
Mantenir en tot moment la capacitat connectora del sistema, i en cas d’efectuar actuacions en aquest
sistema, dotar-les d’elements que minimitzin la discontinuïtat del sistema hídric.
Preservar els elements antròpics associats a l’aprofitament de l’aigua que formen part del patrimoni local
(basses i canals)
Prohibir noves captacions als cursos hídrics i regular les existents.
Prohibir la plantació d’espècies ornamentals amb comportament invasor del medi aquàtic a una distància de
menys de 200 m a banda i banda de l’eix del curs d’aigua.

ESPAI D’INTERÈS ECOLÒGIC – 7

HORTS DE BOADELLA I
DE LES ESCAULES

Els espais s’ubiquen a tocar de la trama
urbana dels nuclis de Boadella i de les
Escaules, i a la vora dels cursos d’aigua
(de la Muga els primers i de la Caula els
segons) aprofitant el recurs aigua a partir
de canalitzacions i sèquies que deriven
l’aigua fins als horts.
SUPERFÍCIE: 1,96 ha
FIGURES DE PROTECCIÓ
-ESTAT DE CONSERVACIÓ
Presenten un bon estat de conservació,
tant estructural com paisatgístic.

HÀBITATS
HÀBITATS PRESENTS (CHC50)
 Conreus herbacis intensius: hortalisses, flors, maduixeres...

HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI (Annex I Directiva Hàbitats)
-

VEGETACIÓ
Deixant de banda la vegetació típica dels conreus hortícoles, cal destacar en aquests espais la importància de la
vegetació que es desenvolupa en els marges de les parcelles de conreu. En la majoria de casos són herbàcies
gramínies i lleguminoses de caràcter nitròfil.

FAUNA
Directiva Aus (Annex I)

Directiva Hàbitats (Anex II i IV)

-

-

Altres espècies d’interès
Colom roquer (Columba livia)
Merla (Turdus merula)
Garsa (Pica pica)
Pardal comú (Passer domesticus)
Gripau comú (Bufo bufo)
Granota verda (Pelophylax perezi)
Ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus)
Teixó (Meles meles)

INTERÈS CONNECTOR
Aquest espai no té interès connector a escala municipal o superior, però si a escala sublocal degut a la importància que
tenen els marges dels conreus, on s’hi desenvolupen espècies vegetals autòctones i ofereixen refugi i aliment a un bon
nombre d’animals (petits mamífers, rèptils, amfibis, insectes, etc.)

PRINCIPALS AMENACES
 Abandonament de l’activitat agrícola.
 Contaminació dels espais per proximitat als nuclis urbans.
 Ús de productes nocius per la fauna, flora i medi en general en tractaments herbicides.
 Eliminació i modificació dels marges de les parcelles.
 Vandalisme.
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HORTS DE BOADELLA I
DE LES ESCAULES

VALORACIÓ GENERAL DE L’ESPAI
Tot i tractar-se d’espais fortament antropitzats ofereixen sèrie de valors d’importància destacada tant des del punt de
vista ambiental i ecològic, com social.
Des del punt de vista ambiental i ecològic, la presència d’aigua més o menys estable durant tot l’any fa que a es creïn
unes condicions d’humitat i temperatura que generen petits ecosistemes que garanteix la presència d’espècies vegetals
i animals que no es troben fora d’aquests àmbits, localitzats en els marges de les parcelles de conreu.
Des del punt de vista social, els horts juguen un paper d’ordenació del territori i de pervivència de l’activitat agrícola
tradicional de subsistència.

ANNEX FOTOGRÀFIC

Horts de Boadella

Horts de les Escaules

NORMATIVA SECTORIAL
Aquest espai està subjecte a les següents normatives:



Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del domini públic hidràulic i a la seva
utilització i protecció.





Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.




Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.



Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, aprovat definitivament el 14 de setembre de 2010.

Reial Decret 1/2001, de 20 de juliol, que aprova el Text Refós de la Llei d’aigües.
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria
d’aigües a Catalunya.
Pla territorial general de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s’aprova el Pla
territorial general de Catalunya.

NORMATIVA ESPECÍFICA



A part de la regulació corresponent detallada a les normes urbanístiques del POUM, en aquest sector no s’hi
pot desenvolupar cap ús o actuació que pugui perjudicar els valors naturals propis de l’espai.




Protegir els elements d’arquitectura existents associats als regs de les hortes.



Garantir i facilitar els accessos als horts.

Fomentar acords de custòdia amb els propietaris de les finques on es localitzen els horts i els seus entorns
per a garantir-ne accions de recuperació i manteniment

ESPAI D’INTERÈS ECOLÒGIC – 8

CINGLES I BOSC
DEL SALT DE LA CAULA

Els cingles del Salt de la Caula conformen
una singular entitat geomòrfica que
s’ubica al tram final de la Caula, al sud
del nucli urbà de les Escaules. El cingle es
va desdibuixant a mesura que la formació
avança en sentit sud est.
SUPERFÍCIE: 1,88 ha
FIGURES DE PROTECCIÓ
-ESTAT DE CONSERVACIÓ
Donades les característiques pròpies de
l’espai, així com la seva difícil
accessibilitat, presenta un estat de
conservació bo.

HÀBITATS
HÀBITATS PRESENTS (CHC50)
 Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta (Lamium flexuosum), de la terra baixa plujosa i de

l’estatge submontà.
 Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) de terra baixa.

HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI (Annex I Directiva Hàbitats)
 Vernedes i altres boscos der ribera afins (Alno-Padion) (91E0). Prioritari.

VEGETACIÓ
Tant a la base com a la zona culminal dels cingles cal diferenciar entre dues classes de vegetació. Allunyada de la Caula
es desenvolupa el bosc típic mediterrani amb predominança de pi blanc (Pinus halepensis) i sotabosc de brolla
mediterrània, mentre que prop del corrent hídric s’hi localitza vegetació de ribera, sense arribar a desenvolupar
agrupacions de gran entitat.
Cal destacar també l’existència de vegetació rupícola en replans i escletxes a les roques i cingleres. A la zona culminal
s’hi estableixen les comunitats calcícoles com la comunitat fissurícola de salze de cingle (Hieracio laniferi-Salicetum
tarraconensis). També hi són abundants les comunitats calcícoles Jasonio-Linarietum cadevalli i Melico-Saturejetumfruticosae.
L’extrem est del cingle, es caracteritza per una pendent que de forma progressiva va disminuint a mesura que
s’aproxima a la llera fluvial de la Muga. En aquest punt s’hi desenvolupa una massa forestal predominantment d’alzines
(Quercus ilex) i roures (Quercus sp.) amb un sotabosc força dens de llentiscle (Pistacia lentiscus) i altres espècies
arbustives.

FAUNA
Directiva Aus (Annex I)

Directiva Hàbitats (Anex II i IV)

Altres espècies d’interès

Àguila daurada (Aquila chrysaetos)
Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
Duc (Bubo bubo)
Gralla de bec vermell (Pyrrhocorax
pyrrhocorax)

Sargantana roquera (Podarcis muralis)
Ratapinyada petita de ferradura (Rhinolophus
hipposideros)
Ratapinyada mediterrània de ferradura
(Rhinolophus euryale)
Ratapinyada gran de ferradura (Rhinolophus
ferrumequinum)
Ratapinyada orelluda mitjana (Myotis blythii)
Ratapinyada comuna/nana (Pipistrellus
pipistrellus/pygmaeus)
Gat salvatge (Felis silvestris)
Geneta (Genetta genetta)

Colom roquer (Columba livia)
Ballester (Apus melba)
Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
Merla blava (Monticola solitarius)
Corb (Corvus corax)
Pardal roquer (Petronia patronia)
Sit negre (Emberiza cia)
Sargantana de cua llarga
(Psammodromus algirus)
Llangardaix ocellat (Lacerta lepidus)
Escurçó ibèric (Vipera latasi)
Escurçó pirinenc (Vipera aspis)
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CINGLES I BOSC
DEL SALT DE LA CAULA
Fagina (Martes foina)

INTERÈS CONNECTOR
L’espai presenta un interès connector elevat ja que pot actuar com a punt de repòs i com a font d’aliment que es
desplacin utilitzant el corredor fluvial de la Muga. Els cingles, per la seva configuració geomorfològica proporciona
refugi segur i allunyat de certs depredadors a algunes espècies d’animals (sobretot aus) i la proximitat amb la Caula els
proporciona aliment i òbviament, aigua. La massa forestal que s’estén a l’est del cingle, actua de connector entre
aquest i el bosc de ribera associat a la Muga tot i la carretera GIV-5041.

PRINCIPALS AMENACES
 Erosió localitzada que exerceix la Caula i que provoca despreniments, sobretot a la part baixa del cingle.
 Avenç

d’espècies invasores, especialment vegetals com la canya (Arundo donax), la robínia (Robinia
pseudoacacia) i l’herba de la Pampa (Cortaderia selloana).

 Incendis forestals (sobretot a l’extrem est de l’espai)
 Vandalisme.

VALORACIÓ GENERAL DE L’ESPAI
L’espai adquireix un valor ambiental i ecològic destacat que es deu a la combinació d’una estructura geomorfològica
singular, la presència del recurs hídric que ofereix la Caula i el bosc d’alzines. Aquesta combinació permet l’existència
de classes vegetals diferenciades i singulars (vegetació de ribera, vegetació rupícola i vegetació forestal mediterrània)
així com un lloc de refugi per a la fauna, que dota l’espai d’una importància rellevant quan es parla de connectivitat
(indret proper al corredor ecològic de la Muga). D’altra banda, l’estructura calcària dels cingles doten d’un alt valor
geològic, paisatgístic (travertins) i ecològic a les formacions que s’hi donen lloc, com ara les cavitats o les coves.
Cal afegir que aquest espai també està dotat d’un alt valor en quant al patrimoni cultural, ja que s’hi localitza el Pou de
glaç de les Escaules amb un elevat interès arquitectònic i diverses coves ubicades al llarg del Cingle amb un alt interès
arqueològic.

ANNEX FOTOGRÀFIC

Salt de la Caula i formacions geològiques al cingle

Murs de pedra i pou de Glaç de les Escaules
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CINGLES I BOSC
DEL SALT DE LA CAULA

NORMATIVA SECTORIAL
Aquest espai està subjecte a les següents normatives:



Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del domini públic hidràulic i a la seva
utilització i protecció.






Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.




Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.



Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, aprovat definitivament el 14 de setembre de 2010.

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
Reial Decret 1/2001, de 20 de juliol, que aprova el Text Refós de la Llei d’aigües.
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria
d’aigües a Catalunya.
Pla territorial general de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s’aprova el Pla
territorial general de Catalunya.

NORMATIVA ESPECÍFICA



A part de la regulació corresponent detallada a les normes urbanístiques del POUM, en aquest sector no s’hi
pot desenvolupar cap ús o actuació que pugui perjudicar els valors naturals propis de l’espai.



Fomentar acords de custòdia amb els propietaris de les finques afectades per la delimitació d’aquest espai
per a garantir accions de manteniment de l’espai.



Regular les condicions d’accés a les cavitats geològiques del cingle i al Pou de Glaç de les Escaules.

ESPAI D’INTERÈS ECOLÒGIC – 9

ARBREDA DE LES ESCAULES

L’arbreda de les Escaules és una petita
arbreda ubicada a l’entrada sud del nucli
de les Escaules i que es situa al talús de
la cruïlla del carrer de la Masia i el vial
d’accés al nucli urbà des de la carretera
GIV-5041.
SUPERFÍCIE: 66,1 m2
FIGURES DE PROTECCIÓ
-ESTAT DE CONSERVACIÓ
Donades les característiques pròpies de
l’espai, així com la seva difícil localització,
presenta un estat de conservació bo.
L’estat fitosanitari dels peus arboris és
bo.

HÀBITATS
HÀBITATS PRESENTS (CHC50)
 Conreus herbacis extensius de secà.

HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI (Annex I Directiva Hàbitats)
-

VEGETACIÓ
L’espai està configurat per un estrat arbori ben desenvolupat i completament consolidat, amb peus d’alzina (Quercus
ilex). No hi ha presència d’estrat arbustiu i l’estrat herbaci varia la seva presència i grau de desenvolupament en funció
de la pendent. A la part alta del talús, més planera i sota la protecció dels arbres creixen sobretot gramínies i a les
parts amb pendents més pronunciades, no s’hi estableix la vegetació, quedant el sòl completament nu.

FAUNA
Directiva Aus (Annex I)

Directiva Hàbitats (Anex II i IV)

Altres espècies d’interès

Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
Cotoliu (Llullula arborea)

Sargantana roquera (Podarcis muralis)
Turó (Mustela putorius)
Geneta (Genetta genetta)

Perdiu roja (Alectoris rufa)
Aligot comú (Buteo buteo)
Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
Tudó (Columba palumbus)
Mussol comú (Athene noctua)
Garsa (Pica pica)
Estornell comú (Sturnus vulgaris)
Sargantana ibèrica (Podarcis hispanica)
Vidriol (Anguis fragilis)
Eriçó comú (Erinaceus europaeus)
Ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus)
Conill (Oryctolagus cuniculus)
Guineu (Vulpes vulpes)

INTERÈS CONNECTOR
Tot i les reduïdes dimensions de l’espai, i la seva ubicació en plena àrea d’influència urbana, presenta cert interès
connector com a punt intermedi entre els espais verds perifèrics en contacte immediat amb la trama urbana. Els arbres
proporcionen sobretot refugi a diferents tipus de fauna, i aquesta arbreda representa el punt verd singular ubicat més
al sud del nucli urbà de les Escaules. Per tant, l’interès connector d’aquest espai es manifesta més a escala urbana que
a escala de tot el terme municipal o superior.

PRINCIPALS AMENACES
 Fenòmens d’erosió del talús, que arriba fins a peu de carrer per acció antròpica.
 Facilitat de danyar l’estructura vegetal herbàcia no consolidada i dels peus arboris, susceptibles de patir danys en

troncs i branques per la proximitat amb la calçada.
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ARBREDA DE LES ESCAULES

 Vandalisme.

VALORACIÓ GENERAL DE L’ESPAI
L’espai presenta una estructura singular ja que s’ubica en un talús amb un pendent destacable i configura un punt verd
a l’entrada del nucli urbà de les Escaules des del sud. Els arbres que configuren l’agrupació presenten un port ben
desenvolupat i adaptat a les condicions físiques de l’indret on es troben. Entre aquest espai i el nucli urbà de les
Escaules s’ubica un element del patrimoni arquitectònic; es tracta d’una font integrada en un mur de carreus de més de
2 m d’alçada, encarada al nucli urbà.

ANNEX FOTOGRÀFIC

Arbreda des del vial d’accés al nucli urbà

Arbreda i nucli urbà de les Escaules

Font ubicada entre l’arbreda i el nucli urbà de les Escaules

NORMATIVA SECTORIAL
Aquest espai està subjecte a les següents normatives:





Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.



Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, aprovat definitivament el 14 de setembre de 2010.

Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
Pla territorial general de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s’aprova el Pla
territorial general de Catalunya.

NORMATIVA ESPECÍFICA



A part de la regulació corresponent detallada a les normes urbanístiques del POUM, en aquest sector no s’hi
pot desenvolupar cap ús o actuació que pugui perjudicar els valors naturals propis de l’espai.



Preservar l’estabilitat del talús que alberga la unitat, prohibint qualsevol actuació que en modifiqui tant el
perfil transversal com el longitudinal.




En projectes de millora de l’indret, prohibir la plantació d’espècies ornamentals amb comportament invasor.
Realitzar un seguiment de l’indret a fi de planificar tasques de manteniment sobre la vegetació de l’indret
(treballs de poda, tractaments fitosanitaris si es dóna el cas, noves plantacions).

ESPAI D’INTERÈS GEOLÒGIC

GEOZONA BOADELLA – LA SALUT DE TERRADES
CODI EIG: 158

La Geozona s’ubica al nord oest del municipi,
afectant en bona part boscos consolidats
d’alzines i alzines sureres al nord i pins al sud.
També hi queden incloses algunes superfícies
de conreu a les zones més planeres, vora la
Muga.
SUPERFÍCIE: 232,54 ha (24 % de tota la
Geozona)
FIGURES DE PROTECCIÓ
-

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo ja que no s’han detectat impactes que
suposin una amenaça per a la conservació de la
geozona.

DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA
Aquesta geozona ocupa una posició estratègica dins la Zona Sud-Pirinenca Oriental i mostra un registre força complert
de l’evolució geològica de Catalunya, ja que ofereix registres de la sedimentació més antiga datada a Catalunya fins al
Terciari sedimentat contemporàniament a l’aixecament d’aquest sector del Pirineu.

INTERÈS GEOLÒGIC
La configuració geològica d’aquesta geozona permet la concentració d’elements geològics d’interès estratigràfic,
tectònic, morfoestructural i petrològic en una àrea reduïda de terreny.
La geozona mostra una secció que evoluciona des del nord amb un sòcol paleozoic granític fins al sud amb seqüències
eocenes de la cobertora. Tot el conjunt deixa entreveure els efectes de la tectònica (herciniana i alpina). D’aquesta
manera, s’observa perfectament la sedimentació d’una sèrie conglomeràtica sobre un substrat granític, sobre el qual
s’havia desenvolupat un paleosòl de sauló.
S’hi localitza l’únic aflorament de Cambrià datat en una escata de Paleozoic situada per sota del Garumnià i en contacte
tectònic amb l’Eocè. Les seqüències eocenes mostren un ampli ventall de fàcies producte de les sobtades variacions en
l’espai i en el temps de l’Eocè, com a resultat de la inestabilitat tectònica.
S’hi localitzen doncs, calcàries amb alveolines de l’Ilerdià adjacents a una seqüència eocena predominantment
margosa, i en contrasta la deformació entre una i altra formació.

PRINCIPALS AMENACES
 Vandalisme o espoliació per part de colleccionistes de fòssils.
 Impactes derivats dels treballs en vies de comunicació (talussos, obres per evitar despreniments, etc.).
 Desenvolupament de la vegetació, que dificulta la observació dels afloraments i afectacions a l’estratificació dels

materials degut a la pròpia naturalesa d’aquests.

ANNEX FOTOGRÀFIC

Geozona amb el cingle de Santa Magdalena, al fons

Detall dels afloraments a la geozona

NORMATIVA SECTORIAL
Aquest espai està subjecte a les següents normatives:



Pla territorial general de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s’aprova el Pla
territorial general de Catalunya



Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, aprovat definitivament el 14 de setembre de 2010.

NORMATIVA ESPECÍFICA (incorporada de la fitxa de diagnosi de l’EIG)



Planificar qualsevol actuació sobre els talussos dels vials per tal de respectar la integritat dels afloraments
geològics d’interès. Es recomana la no escarificació ni cobriment dels talussos de carretera.



Restringir l’ús del martell, sobretot en aquells afloraments amb contingut fossilífer important.
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7. Elements regulats genèricament
Nom element

Tipus d'intervenció admeses

Nivell
protecció

Categoria
protecció

Tots els elements relacionats amb
les Infraestructures hidràuliques al
llarg de la Muga i el torrent de La
Caula : maquinaria, canals,
rescloses, centrals ...

restauració i rehabilitació, sempre
que mantinguin els valors del bé
catalogat. Els elements
susceptibles de ser desplaçats,
poden optar per la intervenció de
deplaçament si així es creu
convenient

Tipològica

BCIL

Els elements relacionats amb
l’arquitectura industrial : Molins,
forns i fàbriques de ciment, forns de
teules i rajoles, mines de metalls.

restauració, rehabilitació,
deconstrucció, desplaçament i
reconstrucció sempre que es
mantingui la memòria dels valors
del bé catalogat.

Documental BPU

Búnquers de la guerra Civil : 3 o 4
forats cova excavats a la muntanya
de la Portella, 1 cova-forat al Horts
dela Coromina, 2 coves-forat a la
finca de Vinya Gran

Intervenció arqueològica

Documental BPU

Restes de masos medievals: termes Intervenció arqueològica
del Mas Benet, Mas Lluís, Mas
Bartolí, Mas d’en Perxés o d´en
Forniol, Mas Marcè i Mas Joer i en
llocs indeterminats del terme, atès
que es coneix la seva existència
però no la seva ubicació

Documental BPU

Elements de pedra seca :

Integral

Restauració.

BPU

Entre les tasques prioritàries de
manteniment i, per tant, de
conservació destaquem les
següents:
Netejar d´herbassots l´entorn de
les construccions.
Arranjar les esllavissades que
presentin els marges i que
puguin
comprometre
l´estabilitat del conjunt.
Afegir terra a les cobertes de les
cabanes per a mantenir
subjecte el pedruscall i
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garantir l´estanquitat.
Rellotges de sol

restauració

Integral

BPU

Trulls

restauració

Integral

BPU

Teules i rajoles amb inscripcions i
dates

restauració

Integral

BPU

Tota mena de peces de ceràmica
restauració
antiga, morters de pedra, piques de
pedra, eines del camp o de diferents
oficis i armes antigues, mobiliari
antic.

Integral

BPU

Patrimoni paleogràfic

Documental BPU
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8. Inventari de construccions de pedra seca
2.- Nombroses parets de pedra seca, unes per separar finques i altres per sostenir
antigues feixes de vinya i oliveres a la zona dels Eixarts, tocant els termes de Les
Escaules i Terrades. Zona també coneguda amb el nom de Bach. Hi ha alguna
paret que supera els dos metres d´alçada. També hi ha clapers de pedra seca,
col·locats amb molta cura per la zona propera al Bach coneguda per la Guixetera,
ja prop de la Central Del Molí, abans Molí del Castell. Construccions dels segles
XVIII i XIX, força ben conservades.
3.- Barraca de la vinya de Ca la Sila, conreus actualment abandonats. Conserva les
parets de pedra seca, amb forma quadrada. Hi manca la coberta i es veu que
estava feta amb teules perquè hi ha moltes teules escampades per terra. Segons
la tradició oral hi tancaven l´animal que servia per llaurar la peça. Es troba a la
zona del Bach dels Eixarts, prop d´una pista forestal que puja fins als masos de
can Vila de Terrades. Dins la mateixa finca hi havia una altre Barraca, encara no
localitzada. Segle XVIII-XIX.
4.- Barraca de la vinya de can Serra, conreus actualment abandonats. Conserva les
parets de pedra seca, amb forma quadrada, entrada a un costat. Conserva part de
la coberta feta amb cabirons d´olivera i lloses. Es troba a la zona del Bach dels
Eixarts, prop d´una camí que condueix a can Vila de Terrades. Segle XVIII-XIX.
5.- Parets de pedra seca d´antics olivets, ara abandonats, prop del molí de la Central,
un cop passat, al costat dret. Camí de Boadella al Bach dels Eixarts.
Informació oral d´una antiga barraca de pedra seca situada en una antiga vinya de
can Perot, ara abandonada, i situada a la zona dels Eixarts. Si es localitza
s´inclourà en el catàleg.
6.- Parets de pedra seca d´antics conreus de la Coma Juanola, muntanyes que hi ha
seguint el camí de Boadella a la Central del Molí i el Bach. Segles XVIII i XIX.
7.- Parets de pedra seca per sostenir feixes de vinya i oliveres, ara abandonades, a
les pendents de les muntanyes de la Coromina i Cau del Llop. Algunes parets fan
gairebé dos metres d´alçada, acabades amb grosses lloses i es troben força ben
conservades encara que alguna del camí que condueix de Boadella a l´antic mas
de can Clara ha caigut. Són del segle XVIII. Algunes d´aquestes parets es veuen
des del poble.
8.- Parets de pedra seca d´antics conreus a la zona de les restes de l´antic mas Freds
i Salt del Barral, de l´antic camí que pujava a can Vila de Subirats de Terrades.
9.- Barraca de vinya damunt de la muntanya de la Portella, prop de l´antiga deixalleria
de Boadella i Terrades. Conserva les parets de pedra seca però hi manca la
coberta. Ha crescut un pi al centre de la barraca. Sembla ser del segle XVIII.
10.- A pocs metres de la barraca abans esmentada, seguint la carena de la Portella, hi
ha grans parets de pedra seca i també clapers de pedra molt ben col·locats. Era la
pedra que es recollia de les feixes que s´intentava conrear. Són dels segles XVIII i
XIX. Hom creu que també podien haver estat forts o campaments militars de
vigilància durant les guerres amb França o les guerres Carlistes del segle XIX.
11.- Restes d´una antiga barraca damunt de la Portella, la planta era força gran i
només es conserven les parets i l´entrada, manca la coberta. Sembla tenir forma
de ferradura i podria ser més antiga que les que estem descrivim, totes dels segles
XVIII i XIX. Caldria fer una neteja a fons per estudiar millor aquesta construcció.
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12.- Amagatall per les eines del camp en un antic hort de Can Salleres, als peus de la
Coma Juanola (camí que va de can Tapa a la central del Molí ), prop de la Muga.
Un xic difícil de trobar. La construcció està feta amb molta cura i podria ser del
segle XVIII o més antic.
13.- Alguns horts dels Sorrés, camps del Pedreguet i camp de la Figuera, prop de la
Muga hi ha algunes parets de pedra seca fetes amb còdols de riu. Algunes
d´aquestes parets han estat arrebossades i reforçades amb el temps degut a les
mugades que les desfeien contínuament. Aquests murs per evitar les envestides
de la Muga quan creix són dels Segles XVIII i XIX.
14.- Petita cabana de pedra seca en un hort ara abandonat de la zona dels Sorrés,
prop de la Muga i prop de la granja de l´Esteve Cantenys. Està molt embardissada
i és difícil de veure. Pot ser del s.XVIII.
15.- Petit tram de camí empedrat a l´inici de l´antic camí de Boadella al santurari de la
Salut de Terrades. Es troba prop de l´actual dipòsit de les aigües del poble. Podria
ser del segle XVIII però hom creu que el seu origen és medieval.
16.- Parets de pedra seca que es troben seguint el camí de Boadella al santuari de la
Salut de Terrades, muntanya de la Creu. Pertanyen antics conreus de vinya i
olivera actualment abandonats. Són dels segles XVIII i XIX.
17.- Barraques de pedra seca de les peces de Can Tinoi, Can Tabola, el Serrat de Can
Cantenys i altres que encara no han estat localitzades ni estudiades i per tant no
sabem el seu estat. Es troben a la muntanya de la Creu i al Serrat. Devien ser com
les parets de pedra seca de la zona dels segles XVIII i XIX.
18.- Parets de pedra seca dels antics conreus, ara abandonats, de vinya i olivera de les
muntanyes de can Benet, clot del Noguer i puig Molló. També algunes parets de
pedra seca de la zona de la Mata de can Benet, Pla del Cementiri, mas de Can
Lluís i finques del Canamàs. Són parets de pedra seca dels segles XVIII i XIX.
19.- Trams de camí empedrat, molt deteriorats, del camí del Còrrec Rafalona, antic
camí per pujar del poble al carrer Set de Boadella, davant on hi ha la creu del
terme. Aquest empedrat devia ser del s.XIX però el continuat pas de bestiar i el fet
de no restaurar-se degudament ha fet que quasi hagi desaparegut. Devia ser del
segle XIX.
20.- Tram de camí empedrat de l´antic camí de Boadella a Darnius, a la zona de les
Illes, prop del pont del mas Forniol per creuar La Muga. Al costat d´un antic hort on
hi ha uns alts xiprers. Aquest empedrat està força ben conservat i fet amb còdols
de riu. Podria ser dels segles XVIII o XIX.
21.- Algunes parets de pedra seca prop del mas Joer, principalment a l´antic camí per
pujar al mas. Són del segle XVIII.
22.- Parets de pedra seca d´antics conreus del puig Gros i roca del Corb. Eren conreus
de vinya i olivera. Són del segle XVIII.
23.- Barraca de pedra seca, possiblement del s.XVIII en unes feixes de la Roca del
Corb de can Serra. Els murs són força gruixuts i l´entrada té forma de tenalla i la
planta de la barraca forma de ferradura. Li falta la coberta.
24.- Parets de pedra seca de la zona de la Pedrena o Pedrera, prop del Pla d´en
Moliner. Eren antics conreus de vinya, olivera i cirerers, ara convertits en pinedes.
Alguns murs són molt gruixuts i alts, poden arribar a fer més de dos metres
d´alçada. Deuen ser del s.XVIII.
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25.- Parets de pedra seca de la zona del Solà, pertanyents a les feixes ara
abandonades d´olivera. Algunes eren per sostenir feixes i des del Badó s´en veu
alguna de molt gruixuda que servia per delimitar finques. Són del s.XVIII.
26.- Restes d´una antiga barraca de vinya prop del local dels caçadors, al Pla de la
Questió. Es pot veure la planta però li falta la coberta. Devia Ser del s.XVIII.
27.- Barraca de Vinya de l´antiga finca dels Plans de Cal Peru, ara del Xalet. Aquesta
barraca es troba als peus del camí que porta del Pla de la Questió A la Cluella o
carretera que Boadella a Les Escaules. Tot i ser de pedra seca i servir encara
doncs té la coberta ha estat força restaurada. Devia ser dels Segles XVIII o XIX.
28.- Restes de barraca de pedra seca, junt a parets de pedra seca, al costat del camí
del Pla de la Questió a la Cluella. Era una antiga finca de Can Jepetó. Només es
conserven les parets, hi manca la coberta. Era dels segles XVIII i XIX.
29.- Parets de pedra seca de la Xarquella, prop del Pla de la Questió. Olivets encara
treballats de can Buxeda amb les parets de pedra, exemple de com era el conreu
de l´olivera en feixes durant els segles XVIII i XIX.
30.- Algunes parets de pedra seca d´antics conreus de vinya i oliveres de la zona del
Biot, Barracons i vinya d´en Seritlla, als peus de la carretera de Boadella a Les
Escaules. Algunes d´aquestes parets es veuen des de la Carretera. Eren dels
segles XVIII i XIX.
31.- Parets de pedra seca de la Missarra, prop de la muntanya de la Coma, als peus de
la carretera de Boadella a Les Escaules. L´olivar de la Missarra, treballat per cal
Nut és un exemple del conreu d´oliveres amb feixes dels segles XVIII i XIX.
32.- Paret de pedra seca feta amb “opus spicatum” o espina de peix de la zona de la
Cluella de les Escaules, al costat de la carretera de Boadella i Les Escaules.
Pertany a antics conreus d´olivera i sembla ser del s.XVIII.
33.- Parets de pedra seca dels segles XVIII i XIX d´antics conreus del Gavaitx, la
Muntanya i la Cluella de les Escaules. També hi ha clapers de pedra col.locats
amb molta cura.
34.- Restes de barraca de vinya a la zona de la Muntanya, seguint un antic camí que
comença prop de la casa del Gavaitx i arriba fins uns camp situats dalt la
muntanya. Prop del camí es veu la planta d´una barraca vinya, sense la coberta,
del segle XVIII.
35.- Seguint el camí que va del Gavaixt fins a la muntanya i la serra dels Tramonts
trobem parets de pedra seca d´antics conreus de vinya i olivera dels segles XVIII i
XIX. També a la zona de les Bateries hi ha grans murs de pedra seca que sembla
ser havien servit de campament dels carlistes durant el segle XIX.
36.- Barraca de vinya de forma circular i volta per aproximació de filades situada a la
serra dels Tramonts i prop del límit entre els termes de Les Escaules i Biure. És de
petites dimensions i deu ser del s.XVIII. Està molt a prop de les Bateries o
campament dels carlins.
37.- Barraques de vinya de la zona dels Tramonts i les Tortes, límits del terme de Biure
amb Les Escaules. Són barraques circulars i volta falsa amb aproximació de
filades de lloses. Són del segle XVIII i algunes voltes estan caient.
38.- Parets de pedra seca d´antics conreus de la zona del castell de Les Escaules i
antic camí de Les Escaules a Terrades per darrera del castell. Devien ser antics
conreus de vinya i olivera dels segles XVIII i XIX.
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39.- Parets de pedra seca de vinya i olivera de la zona de la Manca. Són dels segles
XVIII i XIX.
40.- Paret de pedra seca de les antigues vinyes del principi del camí de can Vila i dalt
del carrer d´Amunt de les Escaules. Hi ha algun mur fet amb “opus spicatum” o
espina de peix. Són del segle XVIII.
41.- Parets de pedra seca d´antics conreus actualment abandonats del camí de Can
Vila des de les Escaules. Són dels segles XVIII i XIX.
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