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El paratge dels Colls-Miralpeix és un espai agroforestal costaner del Garraf que amb 2,5 km d’extensió i 379 ha de superfície esdevé una de la majors 
zones litorals sense urbanitzar entre Barcelona i Tarragona. El 70% del territori pertany a Sitges, mentre que la resta està situat entre els nuclis de Roquetes 
(municipi de Sant Pere de Ribes) i Vilanova i la Geltrú.

INTRODUCCIÓ: SOL·LICITUD I 
OBJECTE DE L’INFORME

Colls i Miralpeix és un espai terrestre que forma part dels 
massissos inclosos a la Xarxa Natura 2000 de les Serres 
Centrals Litorals (codi ES5110013) el qual termeneja amb una 
altra àrea protegida d’àmbit marí més amplia, Costes del Garraf 
(codi ES5110020). Els espais inclosos a la Xarxa Natura 2000 
també són Lloc d’Importància Comunitària (LIC) i Zona d’Especial 
Protecció per a les Aus (ZEPA). 

En l’àmbit terrestre, Colls i Miralpeix s’ubica entre els municipis 
de Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes i Sitges. L’espai està 
conformat per mosaic de valls i un aflorament rocós ocupat per 
conreus i boscos;  un dels límits és la riera de Sant Pere de Ribes. 
Aquesta àrea limita així mateix amb la línia litoral que dibuixa una 
costa essencialment amb cingleres, però també amb algunes 
cales o platges sense un accés senzill des de terra ocupada per 
la característica màquina de garric i margalló que caracteritza 
el parc natural del Garraf que es troba proper a aquests espais. 

L’espai terrestre de Colls i Miralpeix té com a particularitat que 
reuneix les característiques físiques pròpies del litoral i del medi 
terrestre mediterrani litoral. Es doncs un espai que pel fet de 
trobar-se encaixat entre les poblacions de Vilanova i la Geltrú, 
Sant Pere de Ribes i Sitges (urbanitzacions incloses) rep una 
nombrosa influència humana tant en ocupació directa com en 
usos més o menys permanents.  Tot plegat fa que es tracti d’un 
espai que rep una forta pressió sobre el medi, fet que dificulta 
encara més la gestió del seu territori.

Costes de Garraf, com a espai marí protegit, s’estén entre les 
poblacions de Cunit i Castelldefels i està connectat per la línia de 
costa amb els espais terrestres de Colls i Miralpeix,  l’espai de 
la Muntanyeta, la Platja Llarga, la desembocadura de la riera de 
Ribes i la desembocadura del Foix. Aquests dos darreres estan 
inclosos com espais naturals de l’Inventari de zones humides de 
Catalunya i la desembocadura del Foix també forma part de la 
Xarxa Natura 2000 dins de Serres Centrals Litorals. 

La importància ecològica de l’espai natural marí Costes de Garraf 
es deu a la presència d’importants comunitats de praderies 
de Posidonia oceanica, les quals ofereixen unes condicions 
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ambientals idònies per al creixement de poblacions d’invertebrats 
i algues marines que són la base de la fauna ictiològica i al seu 
torn aquesta ho és de les comunitats d’aus aquàtiques properes 
com la que trobem al delta del Llobregat. 

Realitat administrativa

L’any 2006 es va crear el Consorci Colls i Miralpeix com organisme 
públic (format pels ajuntaments de Cubelles, Sant Pere de 
Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú, el Consell Comarcal del 
Garraf i la Generalitat de Catalunya a través dels Departaments 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i de 
Territori i Sostenibilitat) amb l’objectiu de gestionar d’una manera 
sostenible els àmbits costaner, marí i terrestre de la comarca del 
Garraf, afavorint la connectivitat biològica d’aquests espais amb 
el Parc del Garraf i el Parc del Foix. 

L’any 2007 es va dotar de l’informe PROPOSTA D’ORDENACIÓ 
I GESTIÓ DE L’ÚS TURÍSTIC DELS COLLS I MIRALPEIX I 
DE PRODUCTES DE TURISME I LLEURE ASSOCIATS AL 
PATRIMONI NATURAL, redactat per Cristina Martínez i Sánchez 
dins del marc del conveni signat amb l’Escola Universitària 
de Turisme i Direcció Hotelera (Universitat Autònoma de 
Barcelona). En aquest es reconeixia que “Les infraestructures 
lineals (especialment, la línia del ferrocarril Barcelona-
Valencia) fragmenten l’espai i el seccionen deixant amb cert 
grau d’aïllament petites porcions de territori, la qual cosa pot 
dificultar els processos ecològics. És important que aquestes 
infraestructures siguin permeables deixant passos inferiors 

i superiors que puguin ser aptes per la fauna i facilitin l’accés 
terra-mar”. 

El mateix 2007 es va aconseguir disposar del PLA D’ACTUACIONS 
DE GESTIÓ INTEGRADA DE LES ZONES COSTANERES DEL 
GARRAF (Colls i Miralpeix). Aquest Pla es va generar com a 
eina de planificació territorial, determina les directrius d’actuació 
i ordenació en aquest àmbit de Colls i Miralpeix, així com, a 
nivell global, proposa actuacions encaminades a garantir la 
recuperació de potencials zones connectores per tal de garantir 
la continuïtat dels espais del litoral amb els espais protegits 
de l’interior. Aquesta planificació ha de permetre conciliar la 
protecció i conservació del valuós patrimoni ambiental del front 
litoral del Garraf amb els usos lúdics avui dia existents. 

L’any 2014, aquest organisme ha fet la sol·licitud d’anàlisi i 
valoració de l’espai terrestre i marítim Colls i Miralpeix –Costes 
de Garraf a l’Oficina Tècnica d’Anàlisi Territorial la qual ja estimat 
per tal que li sigui atorgat el recurs tècnic en el marc del Catàleg 
de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” 
amb el codi de referència 1440013216 de 30 de maig 2014. Per 
aquesta anàlisis s’ha valorat tota la documentació existent sobre 
aquests territoris a fi de poder oferir una visió que complementi les 
propostes d’actuacions elaborades amb anterioritat.  En aquest 
sentit, el present informe aporta informació i recomanacions 
complementàries als esmentats plans i propostes d’ordenació 
existents, que segueixen sent uns instruments perfectament 
vàlids de planificació de la gestió i que caldria desenvolupar com 
abans millor.

 La Platja Llarga és una franja de terreny d’unes 10 ha situada entre la línia del tren i el mar, al sud del terme municipal de Vilanova i la Geltrú, que conserva encara 
ecosistemes dunars i zones humides que constitueixen l’últim reducte del que antigament era una extensa zona d’aiguamolls.
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OBSERVACIONS I RECOMANACIONS PER A LA 
CONSERVACIÓ I GESTIÓ

Aquest informe assenyala diferents observacions i recomanacions 
relacionades en primer lloc amb l’àrea de Colls i Miralpeix inclosa 
dins la Xarxa Natura 2000, del qual es formulen propostes de 
gestió i conservació dels seus ecosistemes terrestres. També 
s’ha valorat la situació dels espais litorals de la Plajta Llarga de 
Vilanova i la Geltrú i de la desembocadura del Foix que formen 
part del paisatge litoral de l’espai natural Costes de Garraf. 
Finalment, s’identifiquen actuacions que poden potenciar la 
biodiversitat  marina lligada a la dinàmica marino-terrestre de 
Colls i Miralpeix. 

Aquest informe considera que no cal descartar cercar solucions 
de connectivitat amb el parc natural de Garraf, sobretot pel tall 
insalvable que suposa l’autopista C32, la carretera C31 i les 
urbanitzacions disperses del municipi de Sant Pere de Ribes. 
Tanmateix es reconeix que és evident que Colls i Miralpeix  té en 
comú característiques biofísiques amb el parc natural de Garraf 
tant pel relleu de tipus càrstic i calcari, com pel clima típicament 
mediterrani i la vegetació dels ambients litorals. 

Aquesta semblança ecològica i també la proximitat geogràfica 
entre ambdós permet plantejar que es puguin compartir recursos 
en la gestió d’ambdós. Tanmateix, aquestes possibilitats no han 
estat considerades en el present informe tot i que es valora que 
podrien ser d’interès per ambdós espais protegits.

1. ESPAIS LITORALS – MARINS DELS 
COLLS I MIRALPEIX

1.1. Ampliació del parc d’esculls artificials com 
estratègia ecoturística per a la pràctica del 
submarinisme

L’entitat sense ànim de lucre Fundació Natura (Accionatura) 
va treballar per a la creació d’un Parc d’Esculls Artificials  a 
l’espai Xarxa Natura 2000 Costes de Garraf per potenciar i 
revaloritzar la biodiversitat d’aquesta l’Àrea Marina Protegida i 
per donar un impuls a la conservació sostenible de l’àrea. Per 
això es va realitzar un projecte de disseny, construcció que va 
obtenir l’autorització administrativa el desembre de 2009. Aquest 
projecte va permetre dissenyar estructures de formigó que fossin 
fàcilment fondejables i poguessin servir de refugi a la fauna 
marina. El juny-juliol 2010 es va fer fondeig de les estructures de 
formigó tipus geoda que constituïen el Parc d’Esculls Artificials 
del Garraf en una àrea que es localitza entre la Punta de les 
Anquines i la Punta de les Coves, enfront de l’anomenada platja 

Grafisme de les estructures que conformen l’escull artificial per a la promoció de 
la biodiversitat submarina instal·lats davant la costa de Colls i Miralpeix.

Els parcs d’esculls artificials contituteixen un recurs que pot atreure practicants 
del submarinisme. Aquesta infraestructura es pot promoure pel seu elevat 
interès.

Al cap de pocs mesos d’haver-se instal·lat el parc d’esculls artificials aquests ja 
havien estat ocupats per nombroses espècies de la fauna marina.
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de Terramar, al terme municipal de Sitges (Garraf, Barcelona). 
Finalment, es varen construir i fondejar en l’àrea abans 
esmentada, un total de 24 mòduls que són els que actualment 
constitueixen el parc d’esculls.

Els mòduls fondejats són estructures de tipus geoda formats de 
formigó en massa parcialment buit de dimensions exteriors 2,3 m 
de diàmetre i 1,75 m d’alçada, amb un pes de 8,8 Tn i dissenyats 
per poder ser apilables en alçada. Es van fondejar a 20 m dins 
l’àrea de l’espai natural protegit.

Aquests esculls artificials permeten la recuperació de la 
biodiversitat marina del Garraf, atès que imiten fons rocosos 
naturals existents a la zona, promouen la posta de peixos i 
altres organismes marins, constitueixen un refugi, un àrea per a 
l’alimentació, i facilita el reclutament i la reproducció d’espècies, 
permeten experimentar amb la recuperació d’espais marins 
degradats i per tant fer un seguiment científic de l’efecte dels 
esculls artificials en la biodiversitat marina. 

Es tracte doncs d’un projecte innovador en tots els sentits dins 
de l’àmbit català i es tracta d’una singularitat desenvolupada 
en aquest espai natural. Les dades del seguiment biològic de 
com aquestes estructures han contribuït a la biodiversitat avalen 
doncs la importància d’impulsar noves instal·lacions d’esculls 
artificials a l’àrea aprofitant l’èxit de la primera experiència tal 
com queda documentada en la memòria de l’associació Pro Mar 
“Monitorització del Parc d’Esculls Artificials del Garraf”.

RECOMANACIONS

- Preveure futures ampliacions del parc d’esculls artificials com  
una àrea d’atractiu per a l’activitat de submarinisme amateur 
la qual pot també impulsar activitats ecoturístiques  amb 
embarcacions de superfície equipades amb càmares de filmació 
(ja sigui per control remot o guiades per un submarinista) que 
permetessin explorar per part dels visitants la biodiversitat 
marina. Atesa la seva ubicació a unes quantes milles de la 
costa, el viatge d’accés a la zona pot permetre fer un recorregut 
complementari per observar des del mar aquest indret de bellesa 
excepcional que té la costa del Garraf entre Vilanova i Sitges. 
Aquesta activitat es podria organitzar conjuntament amb el 
col·lectiu dels pescadors de l’àrea, un dels principals actors en 
aquest espai marí, amb qui cal buscar fórmules de participació 
en el projecte.

1.2. Promoció de les activitats de coneixement 
del medi marí (observació de cetacis al litoral)

La proximitat del port de Vilanova i la Geltrú i la riquesa biològica 
del litoral de les Costes de Garraf permeten desenvolupar noves 
eines, actuacions i idees que impulsin fer compatible l’ús dels 
espais marins amb el respecte cap a tots els seus ecosistemes i 
éssers vius que els habiten. Un dels valors d’aquesta àrea marina 

L’associació Cetàcea va néixer amb la finalitat d’estudiar la fauna i flora marines 
del litoral català, fomentar-ne la seva conservació i la dels seus hàbitats i trans-
metre la importància de la preservació dels ecosistemes marins i costaners del 
nostre litoral, posant un èmfasis especial a les espècies més amenaçades..

El rorqual comú (Balaenoptera physalus) presenta una població estable al 
Mediterrani. La seva població, estimada al voltant dels 5.000 exemplars i la seva 
distribució, no han estat descrites en la seva totalitat. Per això és imprescindible 
augmentar els nostres coneixements sobre aquesta espècie amb l’objectiu de 
desenvolupar mesures de conservació més efectives.

Exemple de cartografia dels avistaments de rorcual elaborada per l’associació 
CETACEA. Aquesta mostra que pot ser d’interès ecoturístic i un element de 
promoció de la qualitat ecològica de Costes de Garraf.

FOTO ASSOCIACIÓ CETACEA

FOTO ASSOCIACIÓ CETACEA
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és la riquesa en mamífers marins propers a la costa raó per la 
qual l’activitat d’observació de la fauna marina, i en especial dels 
cetacis (balenes i dofins) esdevé una estratègia per conscienciar 
a la societat sobre les problemàtiques marines sensibilitzar sobre 
l’impacte de les activitats humanes sobre el medi marí. 

En aquest sentit, i respectant les directives marcades pel Reial 
Decret 1727/2007, pel que s’estableixen mesures de protecció 
de cetacis, fa uns anys que s’ha endegat la navegació guiada i 
experta per promoure la presa de dades geogràfiques, ambientals 
i sobre el comportament i composició dels grups de les espècies 
marines observades. 

L’experiència obtinguda en aquest àmbit per part de l’Associació 
Cetacea ens demostra que és possible dur a terme activitats 
de conservació-sensibilització i gaudir  a l’hora d’un marc 
excepcional per a l’albirament de fauna marina en l’àmbit de les 
Costes de Garraf. Per exemple, entre les espècies observades 
trobem els dofins llistats (Stenella coeruleoalba), el dofí comú 
(Tursiops truncatus), el peix espasa (Xiphias gladius), el  peix 
volador (Dactylopterus volitans) i el rorcual comú (Balaenoptera 
physalus). D’aquesta darrera espècie a més hi ha poques 
dades a la Mediterrània, però hi ha evidències que les aigües 
del mar catalanobalear podrien ser una zona de pas entre les 
àrees d’hivernació (probablement situades en la part sud del 
Mediterrani) i les àrees d’alimentació estivals, principalment 
la situada al mar de Ligúria. Ben segur que moltes persones 
residents a la Regió Metropolitana de Barcelona els pot semblar 
increïble que davant dels seus ulls a una distància que es percep 
perfectament la línia i el paisatge costaner podem albirar grans 
mamífers marins com el rorcual. Per tant, aquesta realitat és una 
realitat que s’ha d’emprar a favor de la conservació de la natura. 

L’espai Colls i Miralpeix és un punt litoral davant de l’espai marí 
protegit Costes del Garraf que pot capitalitzar aquests valors de 
conservació i activitats de divulgació i conservació des del mar 
i sumar-hi també activitats similars (especialment d’observació) 
des de terra. 

RECOMANACIONS

- Emprendre un pla d’actuació que fomenti i visualitzi la 
importància marina de Costes del Garraf, especialment perquè 
el port de Vilanova i la Geltrú té activitat pesquera i també d’oci. 
Caldria aprofitar les possibilitats que ofereix el projecte de la 
Plaça del Port, especialment per què contempla una edificació 
de 500m2 d’un edifici municipal, íntegrament finançat per 
la Diputació de Barcelona i que ha de servir de motor per a 
l’activitat de la plaça i de tota aquesta zona del barri de Mar, i 
els 1.500m2 corresponen a zona de concessions de Ports de la 
Generalitat per activitats lúdico-comercials. En aquest espai, el 
obrir una finestra a les activitats que fomentin la sensibilització 
i conservació de l’espai marí Costes de Garraf és una opció i 
oportunitat que caldria impulsar fermament.

- Estudiar les opcions d’ubicar una torre d’observació com les 
que es construeixen per a l’observació d’ocells però destinada 

A més a més dels cetacis a Costes del Garraf es poden observar moltes espè-
cies d’aus marines, peixos, meduses, que posen de manifest la biodiversitat que 
hi ha en aquest sector de la costa catalana.

Contenidors de l’ajuntament de Sitges en el camí de la Via tocant a la Punta de 
les Coves.

El problema de les deixalles als boscos de Colls i Miralpeix també l’adverteixen 
els propietaris o usuaris conscients de la problemàtica ecològica que causen.

FOTO ASSOCIACIÓ CETACEA
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a l’observació de fauna marina (mar endins) amb telescopis 
terrestres.   

2. ESPAIS TERRESTRES

2.1. Prevenció i retirada de deixalles en els 
camins forestals i d’accés a les platges

Tant el camí de la Via com els accessos a les platges dels 
“Xiringay” i en general per tots els camins forestals que creuen 
l’espai natural es pot constatar que hi ha abocaments de 
deixalles, envasos, restes de picnics, etc. En el cas dels accessos 
per camins forestals  a través del fondo de Mas Pascuali cap a 
les platges dels “Xiringays” sembla que s’ha establert un sistema 
en el qual es pengen les bosses d’escombraries plenes a les 
branques dels arbres perquè es vegin i es retirin. Tanmateix, el 
resultat és que moltes d’aquestes bosses acaben rebentades i 
escampen la brossa pel bosc. Això és particularment visible en 
alguns senders menys freqüentats. Per la banda del camí de la 
Via a l’alçada de la punta de Les Coves hi ha alguns contenidors 
municipals de brossa que s’omplen ràpidament i escampen 
brossa pels voltants abans no els buiden. 

Una de les claus de la percepció per part del visitant que es 
troba en un indret natural protegit és precisament l’absència de 
deixalles, els advertiments a no llençar brossa i lògicament el 
disposar d’infraestructura i logística per aplegar-la. 

RECOMANACIONS

- Impulsar una campanya de sensibilització popular sobre 
la problemàtica de les deixalles en el medi natural. Aquesta 

campanya hauria de fomentar que els usuaris de les platges 
“s’enduguin les deixalles de retorn cap a casa”, atès que els 
accessos no faciliten la recollida amb mitjans per retirar fàcilment 
contenidors, etc.
- Estudiar la millor ubicació d’alguns contenidors per a les 
deixalles en punts estratègics que es poden ubicar al llarg del 
camí de la Via i d’accessos a les platges. En aquest sentit es pot 
dialogar amb els concessionaris que ofereixen serveis recreatius 
a les platges a fi que siguin aquests els que garanteixin un 
sistema de retirada de deixalles efectiu al seu càrrec i mantinguin 
nets els entorns.
- Continuar participant en el programa Coast Watch i posant 
especial èmfasi en la comunicació de la quantitat i varietat de 
deixalles recollides
- Continuar participant en la Setmana Europea de Prevenció de 
Residus i establir neteges voluntàries de platges i litoral.

2.2. Impuls de la gestió i millora forestal 

Els instruments d’ordenació forestal engloben diverses figures 
que fomenten la planificació forestal. En el cas de l’espai natural 
de Colls i Miralpeix format per un conjunt important de finques 
privades no hi ha cap pla tècnic i millora forestal aprovat. 

Els plans tècnics de gestió i millora forestal i els plans simples 
de gestió forestal tenen per finalitat facilitar la gestió de finques 
forestals i millorar-ne la rendibilitat, però també d’integrar i fer 
compatibles els elements de plurifuncionalitat dels terrenys 
forestals en els seus vessants productiu, social i mediambiental 
(objectiu principal per les masses forestals d’aquest indret).

No hi ha constància que els propietaris forestals de la zona 

El sector interior o de muntanya de Colls i Miralpeix està tancat a la circulació de vehicles motoritzats. Tanmateix, hi ha rutes per accedir a la xarxa de camins de la 
zona i d’aquesta manera acostar-se fins a la línia del ferrocarril a dues passes de les platges gais.
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es coordinin entre ells. En aquest sentit cal assenyalar que 
promoure un pla tècnic de gestió i millora forestal conjunta 
comporta a més diferents avantatge fiscals fet que permet que 
els propietaris tinguin una actitud més proactiva en la gestió de 
les seves propietats forestals. 

Una de les característiques dels boscos de Colls i Miralpeix és 
que domina l’hàbitat de pineda de pi blanc amb màquia més 
o menys densa que s’intercalen amb arbredes de pi blanc 
plantades barrejades amb xiprers. Aquestes arbredes de pi blanc 
es caracteritzen per l’absència pràcticament de sotabosc que 
creixen sobre antigues feixes abandonades. Tot i l’absència de 
sotabosc espès en moltes àrees, la densitat de peus d’arbres 
que hi ha fa l’elevada densitat de capçades del pi blanc com el 
xiprer pel fet de ser de major inflamabilitat no disminueixin el risc 
d’incendi. La curiositat que representa la presència d’un nombre 
important de xiprers de dimensions considerables barrejats amb 
el pi blanc té com a contrapunt que es tracta d’un hàbitat sense 
precedents en el qual conviuen una espècie silvestre amb una 
d’ornamental tot i que el paisatge general correspon a una zona 
forestal mediterrània. S’ha reelaborat el mapa d’hàbitats amb les 
observacions sobre el terreny a fi que els polígons ocupats per 
les pinedes amb xiprer quedin identificades.

RECOMANACIONS

-Impulsar un Pla tècnic de gestió i millora forestal conjunt 
(planificació forestal conjunta) amb el vist i plau de tots els 
propietaris implicats. Aquest pla tècnic de millora i gestió forestal 
que s’elaborés hauria de prioritzar la minimització del risc d’incendi 
i un visió i accessibilitat idònia. Entre els objectius prioritaris 
caldria  impulsar la tala de xiprers, la retirada d’espècies arbòries 
i arbustives exòtiques i reduir la densitat de peus de pi blanc. El 
pla podria també valorar l’interès del potencial econòmic per a 
l’aprofitament de la biomassa forestal de forma mancomunada 

(encara que sigui puntualment) i amb el control o assessorament 
de qualitat del Consorci.

- Promoure un conveni de col·laboració conjunta entre tots els 
propietaris actuant el Consorci com a garant dels acords adoptats 
per les parts. Aquesta col·laboració entre tots els propietaris per 
implicar-se en la gestió forestal, a banda dels beneficis propis 
de disposar d’aquest instrument d’ordenació forestal (accés 
a subvencions, desgravació fiscal, etc.) permetria també la de 
preservar el valor del bosc prevenint-lo del risc d’incendi.

- Facilitar la creació d’una associació de propietaris forestals 
de la zona a fi que en un futur les relacions entre aquests i 
l’administració permeti marcs de col·laboració més estrets i 
senzills.

3. CONNECTIVITAT ECOLÒGICA

3.1. La connectivitat amb l’àrea natural de La 
Muntanyeta

Pel que fa al municipi de Vilanova i la Geltrú, l’àmbit d’estudi 
(concretament  l’espai de Colls i Miralpeix), afecta una part molt 
petita d’aquest municipi, incidint  sobre dues zones de sòl no 
urbanitzable, zones de protecció i servitud (clau 20) i zones de 
protecció natural i paisatgística (clau 23). 

Aquestes zones de protecció natural i paisatgística comprèn 
els sòls no  urbanitzables, forestals o reforestables, de l’indret 
conegut com La Muntanyeta, el qual per les seves condicions 
naturals idèntiques a les de Colls i Miralpeix. Tot i trobar-se fora 
de l’espai d’interès natural declarat, aquesta zona és de gran 
importància per a Vilanova i per al conjunt de l’àmbit.

Una singularitat dels boscos de Colls i Miralpeix és la presència d’arbredes de xipressos entre mig del bosc autòcton de pi blanc que caldria retirar.
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Els hàbitats naturals de la zona coneguda com La Muntanyeta 
tenen clarament continuïtat amb els de Colls i Miralpeix, tant 
pel que fa als hàbitats forestals com els hàbitats del litoral. 
En aquest sentit, a més s’assenyala que algunes espècies 
de la màquia litoral de garric i margalló en la frontera amb les 
cingleres marines comparteixen espècies emblemàtiques com 
la murtra (Mirtus communis),  la bufalaga marina (Thymelaea 
hirsuta) o el fonoll marí (Crithmum maritimum). 

RECOMANACIONS

- Promoure un pla especial específic de l’espai natural Xarxa 
Natura 2000 de Colls i Miralpeix el qual permetés incloure no 
només el límit de Xarxa Natura 2000 sinó també  el de l’àrea 
del sòl no urbanitzable i de protecció de La Muntanyeta. Les 
mesures aplicables quant a la conservació d’hàbitats com de 
gestió per a la seva conservació dins del límit de l’espai Xarxa 
Natura 2000 i d’aquests sòls no urbanitzables serien idèntiques, 
especialment al voltant de l’indret de la Punta Llarga.

3.2. La connectivitat amb el pla especial del 
parc natural de Garraf

Tot i que en termes de connectivitat tradicional ambdós espais 
estan clarament separats, en el seu extrem nord Colls i Miralpeix 
i el parc natural de Garraf mantenen una certa continuïtat a 
través d’un cordó umbilical, una franja connectora d’escassa 
amplada però que sorteja totes les barreres estructurals 
causades per les infraestructures viàries. Es tracta de la riera 
de Jafra, anomenada de Ribes quan desemboca al mar. 

Per aquest espai existeix l’anomenat  PLA ESPECIAL DE 
PROTECCIÓ I RESTAURACIÓ DE LA RIERA DE RIBES el 

qual podria contemplar aquesta opció de faixa natural connectora 
(a mode de cordó umbilical) i crear una via d’unió entre l’espai 
natural de Colls i Miralpeix i el parc natural de Garraf. 

Aquest Pla Especial de Protecció i Restauració de la Riera de Ribes 
impulsat per l’Ajuntament de Sitges està pendent d’aprovació tot i 
que els seus objectius són de la màxima prioritat: 
• Protegir la riera de Ribes.
• Restaurar els trams degradats de la riera.
• Recuperar la llacuna litoral de la desembocadura de la riera.

El tram final de la riera de Ribes es troba afecta pel camp de golf 
(Terramar), el qual envaeix una part del llit i marges de la riera 
de Ribes, zona hidrològica i, per tant, de domini públic. El POUM 
de Sitges estableix clarament en el seu art. 192 referent a la 
Xarxa hidrològica: torrents i rieres, que no podrà realitzar-se cap 
construcció, instal·lació ni tanca a una distància inferior a 10  m 
de les valls de riera, sens perjudici d’allò que disposi la legislació 
sectorial. 
Així doncs, ens trobem en una àrea de l’esmentat golf (green) que 
assoleix la llera, i que està delimitat per fites i l’existència d’un gual 
que uneix els dos sectors del camp de golf separats per la riera. 
Aquest ús irregular del domini públic dificulta a més l’accés d’altres 
usuaris a la zona de la desembocadura i obliga a resseguir el 
marge dret de la riera, però sobretot suposa una ocupació il·legal 
del domini públic hidràulic que el fet de ser permesa per part dels 
organismes competents crea una situació d’irregularitat legal 
compromesa.

L’actual Pla Especial de Protecció i Restauració de la Riera de 
Ribes tot i no estar aprovat conté els elements necessaris per 
garantir que aquesta riera faci la funció de hipotètic connector 
biològic, però sobretot garanteixi la conservació d’un hàbitat (el 
fluvial) que té prioritat europea quant a la seva conservació. 

Paisatge natural de la costa de Garraf davant la casa dels Colls en el sector de Vilanova i la Geltrú d’aquest espai natural, una àrea no inclosa dins els límits de l’espai 
natural Xarxa Natura 2000 de Colls i Miralpeix.
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RECOMANACIONS

- Impulsar un ordenament de Colls i Miralpeix que inclogui el límit 
de la riera de Ribes ja que aquest fa clarament de límit natural 
de l’indret i, sobretot, permetria fer realitat la recuperació de la 
llacuna litoral de la desembocadura de la riera.
- Impulsar l’aprovació del Pla Especial de Protecció i Restauració 
de la Riera de Ribes a fi de garantir els objectius que es proposa 
i a l’hora permeti que riera faci la funció de connector biològic.

4. LA GESTIÓ DE L’ÚS PÚBLIC

4.1. Elaboració d’un Pla d’usos activitats 
esportives en el medi natural i conservació de 
les platges, dels accessos i els camins

L’àrea de l’espai natural de Colls-Miralpeix està força 
freqüentada per diferents activitats lúdico-esportives: caminaires 
i excursionistes, ciclistes de BTT, corredors de fons, banyistes (a 
la temporada). Per aquestes activitats s’utilitza l’extensa xarxa de 
camins tant pel que fa als itineraris oficialment senyalitzats com 
els que no ho són. 

En aquest sentit s’ha pogut observar una important freqüentació 

L’ús públic dels camins i zones naturals de Colls i Miralpeix és intens raó per la 
qual és important disposar d’un pla que garanteixi que el usuari conegui que es 
troba dins un espai natural i que s’ha de conservar.

del camí-traça de la línia elèctrica entre la serra de les 
Mesquites (urbanització del Mas d’en Serra) i la serra dels 
Paranys (urbanització de can Girona) que travessa els fondos 
del Tabac, d’en Milhomes i d’en Jaques. També són habituals 
activitats lúdico-esportives que es mouen entre els fondos de les 
Mesquites i de Mas Pasqual, connectant-los pel camí de la via. 
Totes aquestes activitats tenen com a principal escenari les 
comunitats de pi blanc amb màquia i també de màquia de garric 
i margalló. Aquestes comunitats vegetals són especialment 
vulnerables al risc d’incendi. Per aquest motiu, caldria reforçar la 
vigilància i detecció d’incendis de temporada a l’hora que establir 
una senyalització permanent genèrica sobre la necessitat de tenir 
cura del bosc (que no sigui exclusivament pel tema prevenció 
d’incendis). 

Un altra ús detectat és el d’emprar la xarxa de camins per 
accessos a les platges naturals de la zona. Això es pot fer des 
del sector de Sitges, per la punta de la platja de Santa Margarida 
(Sitges) i la urbanització de can Girona. Pel cantí de Vilanova i la 
Geltrú, a través de la punta de la casa dels Colls i del Residencial 
Casa del Mar, i des de Roquetes per aquests mateixos. Des 
de Sant Pere de Ribes no hi ha una accessibilitat concreta i és 
més rar que s’empri el camí tradicional de Ribes a la Punta de 
les Coves (a més aquest, en el darrer tram està tallat pel Golf 
Terramar), tot i que des de Rocamar hom es pot enfilar cap el 
castell de Miralpeix o la urbanització can Girona que permeten 
accedir a l’anomenat camí del Mig (integrat al camí pedalable 
entre Cubelles i Sitges). Aquest trànsit, tot i que s’intensifica 
durant la temporada de platja estival, també es perllonga, 
especialment, en l’ús del camí de la Via ja que aquest està 
qualificat de Sender de Gran Recorregut (GR).

RECOMANACIONS 

- Elaborar el Pla d’Usos a partir de la informació de l’estudi abans 
esmentat. Fer adonar al visitant que l’espai que està creuant ja 
sigui a peu, amb bicicleta o l’empra per a alguna activitat de lleure 
és que es troba dins un espai natural i, per tant, cal que sàpiga i 
tingui constància que es troba gaudint d’un privilegi natural. 

- Incorporar els criteris d’intervenció que es proposen a l’Estudi 
de l’accessibilitat a l’espai natural dels Colls i Miralpeix (2008) el 
qual aportava una estratègia adequada per a millorar l’ús públic 
a la zona. 

L’estudi del Estudi de l’accessibilitat a l’espai natural dels 
Colls i Miralpeix (2008) ja va establir que amb caràcter 
general la problemàtica de l’accés al medi natural a l’EIN 
dels Colls i Miralpeix deriva de la situació periurbana 
que caracteritza l’espai en l’actualitat, envoltat de zones 
urbanes que exerceixen una forta pressió sobre el sòl no 
urbanitzable.

En aquest sentit reconeixia i en aquest informe no podem 
sinó reiterar que l’espai natural és cobejat per demandes 
socials de diversa naturalesa:
-Una demanda d’accés a les cales i platges per part del 
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turisme de sol i platja.
-Una demanda local de natura i paisatge rural.
-Una demanda exclusiva d’equipaments esportius i de 
lleure (golf)
-Una demanda específica d’espai de lleure per part del 
col·lectiu homosexual internacional.

D’altra banda remarcava que les problemàtiques existents 
a la zona vinculades a l’accessibilitat tenien com a efectes:
- Freqüentació incontrolada de l’espai
- Erosió del sòl i destrucció de la vegetació
- Proliferació de deixalles
- Risc d’incendi forestal
- La xarxa de camins públics pateix un acusat procés 
d’abandonament i d’usurpació
- L’ús públic s’adscriu de vegades a camins de titularitat 
privada.
- Invasió de la propietat privada
- Pertorbació de les activitats agràries
- Marginalització de l’espai i creixement de la inseguretat 
ciutadana (real o percebuda)

Finalment, per fer compatible les demandes socials 
existents i les problemàtiques d’ús públic identificades, 
proposa un model d’ordenació i regulació de l’accessibilitat 
fonamentat en:
- Recuperar la vialitat pública afectada per tancaments i 
ocupacions
- Reduir els accessos existents causats per la freqüentació 
indiscriminada i incontrolada de l’espai

En un camí del fondo del Jaques que ressegueix una antiga canalització d’aigua es poden apreciar que els usos del bosc són d’allò més diversos.

- Organitzar els accessos en funció de la demanda o de 
les tipologies d’usuaris, distingint:
· Accés a l’interior de l’espai (obrir l’espai a una freqüentació 
moderada)
· Accés al litoral (restringir i ordenar la freqüentació)
· Trànsit ciclista (creació d’un itinerari ciclista)
· Trànsit pedestre (creació d’itineraris pedestres)

A partir de les observacions realitzades durant les 
visites a l’espai les actuacions previstes en l’Estudi de 
l’accessibilitat a l’espai natural dels Colls i Miralpeix (2008)  
abans descrites continuen sent vàlides. En aquest sentit, 
elaborar una guia de les possibilitats d’itineraris (circuits i 
rutes a través de l’espai natural ) seria probablement de 
gran interès per a l’ordenació de l’ús públic a l’espai.

Per altra banda el model proposat permetia respondre a 
les demandes socials sobre l’espai:
- Ofertant un sistema públic d’accessos
- Garantint la seguretat i l’ordre públic a l’interior de l’espai
- Mitjançant la creació d’equipaments al servei dels usuaris
- Mitjançant l’elaboració de materials informatius i 
interpretatius
- Harmonitzar els interessos públics i els privats
· Reconduint els fluxos cap al viari públic
· Evitant les intrusions i les pertorbacions en la propietat 
privada
· Consensuant amb la propietat privada l’ús del viari privat
· Compensant la propietat privada pels perjudicis causats



12

DIAGNOSI DELS ESPAIS LLIURES - ESPAI NATURAL COLLS I MIRALPEIX

-Prendre mesures per tal de delimitar els tancaments d’accesos 
i senyalitzar correctament els camins destinats a l’ús públic a fi 
de d’ordenar els fluxos de freqüentació i conduir adequadament 
els visitants.  

-Simplificar el sistema actual d’accessos tancant o restringint 
l’accés als camins i/o corriols que no integren la xarxa d’accés i 
suprimint els camins, corriols i dreceres innecessaris.

-Monitoritzar el Camí Pedalable del Garraf entre Cubelles i 
Sitges, que ja connecta llocs tant estratègics com l’estació de 
ferrocarril de Vilanova i Sitges (actualment, està pendent fer el 
tram de Vilanova a Cubelles que ha de passar per davant la 
Platja Llarga). Conèixer el veritable ús i freqüència d’aquesta 
infraestructura viaria d’ecoturisme permetrà identificar l’impacte 
que pot tenir Costes del Garraf com una interessant oferta 
paisatgística, cultural i de lleure accessible amb bicicleta.

- Elaborar cartells més senzills amb algunes indicacions de bon 
comportament i de “benvinguda” a l’espai natural.  Actualment, 
els únics indicadors es troben a les dues entrades del camí del 
mig. En qualsevol cas podrien es tractaria que fossin cartells amb 
la finalitat d’ubicar-los els principals punts de flux de visitants, 
especialment en els punts d’entrada (pel costat de tots els 
municipis del consorci del camí de Ronda o de la  Via, del camí 
del Mig, del camí de Solicrup i del camí de sota la línia de tensió 
entre les urbanitzacions de can Girona i de mas d’en Serra. 

- Elaborar cartells amb conveni amb ADIF per tal d’advertir 

sobre “la prohibició de creuar les vies i que es declina qualsevol 
responsabilitat per no respectar aquesta directriu”  Recordem 
que hi ha passos elevats naturals per creuar la via del tren (ja 
que aquestes passen per dins un túnel) per accedir a les platges 
de la Punta Grossa i la Punta de Les Coves.  

- Millorar el pas sota les vies per  accedir a la platja de l’Home Mort 
des del vessant de les urbanitzacions de can Girona o de mas 
d’en Serra. Aquest pas inferior és poc conegut i quan plou queda 
lleugerament inundat (tot i que es perfectament transitable). 
També caldria advertir que aquest pas dona directament sobre 
la sorra de la platja del “Xiringay”. L’entitat que explota aquesta 
platja només fa l’advertència de les característiques de la platja 
en l’accés del camí específic des del camí de ronda o de la Via. 
 

4.2. Tractament específic per a les platges de la 
Cala dels Gegants i de l’Home Mort

La costa davant de Colls i Miralpeix està formada per una 
cornisa de roca calcària formada per petites ondulacions pètries, 
algunes cales amb substrat areno-rocós i entrants rocosos cap 
el mar amb una alçada d’uns 30 metres. Aquest paisatge litoral 
caracteritzat per la vegetació arbustiva de l’hàbitat de la màquia 
de garric i margalló el travessa el sender GR92 i el delimita la 
línia del ferrocarril Barcelona-Tarragona que divideix aquesta 
porció “marina” de la “terrestre” de Colls i Miralpeix. Aquest tram 
d’uns 3 km de longitud s’hi pot accedir tant pel costat de Vilanova 
i la Geltrú (des de la Casa del Mar ) com de Sitges ( platja de 

Caldria negociar amb ADIF la col·locació de cartells de prohibició i perillositat d’atravessar les vies. 
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Santa Margarida). També són accessibles però travessant de 
forma no reglamentària la via del tren des del costat del municipi 
de Roquetes. 

En aquest tram del litoral hi destaquen unes poques platges 
fàcilment accessibles: la cala dels Gegants, la cala de l’Home 
Mort - platja de Rosés i la cala Xica. D’aquestes dues elles s’hi 
ha instal·lat, històricament el col·lectiu Gai internacional amb 
aprofitaments regulats per l’ajuntament de Sitges de gandules, 
bar, etc. Aquest col·lectiu anomena a l’indret “Xiringays” i 
consta de sengles edificacions amb funció de bar o “xiringuito”. 
Tanmateix, aquests “xiringuitos” estan assentats sobre un 
paviment artificial que atorguen al conjunt arquitectònic un 
aspecte de gens temporal com estableix la Llei de Costes.  

Així doncs, tant la cala dels Gegants com de l’Home Mort hi 
ha sengles edificacions permanents i es situen com a “portes” 
d’accés a aquestes dues platges regentades per un col·lectiu gay 
que en aquest entorn practica clarament una política d’exclusió 
de les persones alienes a aquest moviment social. Per tant, 
som davant una realitat (altra volta és si es vol ignorar) que s’ha 
convertit  uns 600 m de la línia litoral en un espai exclusivista.  
El “Gay Zone” abasta tota l’àrea de la cala dels Gegants i de 
l’Home Mort i tant la simbologia (senyera arc iris, com pintades 
a les roques de la trinxera del tren) atorguen a aquesta àrea 
un caire exclusivista molt allunyada del caràcter “nudista” que 
és obert a tota tipologia de públic que practiqui el nudisme 
amb independència del gènere i la orientació sexual. El Pacte 
Cívic de Sitges va elaborar i aprovar un pacte o una declaració 
d’intencions de bones pràctiques entre les quals figura la de: 
“Ens agraden les parets netes, sense pintades ni grafits”.

En aquestes dues cales dels “Gegants” i de “l’Home Mort”, 
conegudes com a peces del “Xiringay”, la primera es publicita 
com la primera platja del món nudista gay (tot i que webs de 
valoració d’indrets de prestigi com Tripadvisor recomanen altres 
com ara la platja de la cala Balmins, també en terme de Sitges 
i prop del Port d’Aiguadolç). En el cas de la infraestructura 
arquitectònica del “xiringuito” de la cala dels Gegants aquesta ha 
modificat clarament el paisatge natural de l’entorn i a més s’hi ha 
pràcticament un enjardinament amb espècies al·lòctones. 

L’accés habitual a aquestes cales de la “gay zone” exigeix 
una caminada des del final de la urbanització de can Girona. 
Tanmateix, també es pot fer amb vehicle privat saltant-se la 
cadena del camí del mig (al viari d’aquesta urbanització s’hi 
accedeix a través d’un lloc de vigilància privada). 

Els responsables que exploten els xiringuitos de la platja 
ofereixen entre altres serveis també accedir-hi amb “lancha 
limousine” des de la Punta de les Coves. En aquestes platges, a 
més de banyar-shi i poder-hi perdre refrigeris i tapes també s’hi 
organitzen festes musicals i altres activitats recreatives. 

Els boscos del voltant d’aquesta zona, que són majoritàriament 
pinedes amb xiprers i una màquia poc densa, també són 
freqüentades per les persones del col·lectiu gai  i s’observa 

La platja de l’Home Mort està inclosa dins el Pla de distribució d’usos i serveis 
de temporades de les platges de l’ajuntament de Sitges.

El “xiringuito” de la platja de l’Home Mort, una evidència que no es tracta d’una 
estructura desmuntable sinó que té un paviment permanent.

Explicita pintada de que aquest indret es comporta com un espai privatiu.



14

DIAGNOSI DELS ESPAIS LLIURES - ESPAI NATURAL COLLS I MIRALPEIX

La senyalització d’aquest indret com a zona gai es percep en múltiples aspectes.

Tot i que l’accés majoritari a les platges del Xiringai és pel camí de la Via també 
hi ha vehicles que accedeixen a peu de platja.

Cartell indicador d’accés a les platges de l’Home Mort i de Cala Gegants en el 
qual s’hi ha inclòs publicitat dels gestors d’aquest indret.

Un curiós sistema de retirada de les deixalles que sovint fa que les bosses es 
rebentin i la brossa recollida s’escampi pel bosc.

Durant els mesos estivals i en dies assolellats i de bona temperatura ambient el trànsit de persones pel camí de la Via és realment important. Caldria establir unes 
mínimes pautes per compatibilitzar millor aquest camí arran de la via del tren i la intensa circulació del ferrocarril en aquest tram.

IMATGES DELS USOS DAVANT DE LA PLATJA DE L’HOME MORT I CALA GEGANTS
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un curiós sistema de penjar les bosses d’escombraries a les 
branques dels arbres. 

En definitiva, tota la simbologia i la realitat social d’aquest 
col·lectiu social marca aquest indret i el converteix en un indret 
d’ús públic força intens durant els mesos d’estiu. Així mateix 
els “xiringuitos” ubicats en cada una d’aquestes platges no 
s’ajusten a la legalitat vigent d’ocupació de costes ja que les 
seves instal·lacions a la pràctica són clarament permanents i 
han modificat el paisatge natural tant per al seu assentament 
com amb enjardinaments amb espècies no autòctones i també 
modificant el perfil de la costa.   

L’article 53 de la Ley  22/1988 de Costa estableix que “Las 
autorizaciones cuyo objeto ‘sea la explotación de servicios 
de temporada en las playas, que sólo requieran instalaciones 
desmontables, serán otorgadas a los Ayuntamientos que lo 
soliciten, en la forma que se determine reglamentariamente y 
con sujeción a las condiciones que se establezcan en las normas 
generales y específicas correspondientes”. I també adverteix  
que “en ningún caso el otorgamiento de estas autorizaciones 
podrá desnaturalizar el principio del uso público de las playas”. 

Tanmateix, el reglament de la llei de costes permet que en 
les anomenades “Platges Naturals” podran tenir  xiringuitos 
desmuntables de 20 metre quadrats i una zona de cadires 
I para-sols de 30 metres quadrats. Segons el Pla d’Usos i 
Serveis per a les platges de Sitges temporades (2012-2016) 
estableix  per al “Xiringay” unes condicions determinades 
ajustades al reglament. 

L’ajuntament de Sitges disposa de la corresponent concessió amb 
l’adjudicatari A.T.S.P.S. el qual gestiona els “serveis” amb un associat 
diferent a les platges de la Cala dels Gegants i de l’Home Mort dins 
de l’espai natural Colls i Miralpeix. Més enllà de l’adequació de la 
concessió legalment aprovada, s’adverteix que pel fet de tractar-se 
de platges tipificades com a platges naturals dins un espai protegit 
caldria que es fos estricte pel que fa a l’activitat concessionada 
com per exemple, respecte a l’impacte sonor sobre l’entorn per les 
activitats que hi realitzen els “xiringuitos”. 

RECOMANACIONS

1. Revisar els usos assignats a les activitats del Pla de distribució 
d’usos i serveis de temporada de les platges a fi de fer compatible 
la qualitat paisatgística i sonora d’aquesta àrea singular de les 
costes de Garraf.  
2. Fer complir la legislació en aquest sentit i, per tant,  que a 
la cala dels Gegants es restauri l’actual zona “enjardinada” per 
la vegetació natural pròpia de l’indret. La platja de la cala dels 
Gegants pot actuar de focus de dispersió d’espècies exòtiques 
que malmeten la comunitat de la màquia de garric i margalló 
autòctona. 
3. Fer complir la legislació de costes en el sentit que les dues 
construccions d’aquestes platges han de ser desmuntables, ja 
que a la pràctica no és així. 

La cala dels Gegants per la tipologia de “xiringuito” es percep com una platja 
urbanitzada quan està qualificada de platja natural.

El xiringuito de la cala Gegants està modificant l’actual paisatge natural de 
l’indret amb un ajardinament amb espècies invasores.

L’espectacular paisatge de la platja de l’Home Mort que disposa d’una zona 
balissada per accedir-hi amb embarcació.
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4. Deixar constància que les activitats d’ús públic que es 
realitzen en aquests “xiringuitos”, més enllà que hi serveixin 
begudes i atenguin un espai d’hamaques segons la publicitat 
que els mateixos gestors de l’anomenat “Xiringay”, també 
s’organitzen festes: “los mejores atardeceres, con la mejor 
música de nuestros dijs y barra exclusiva de cocteleria”. 
5. Regular l’activitat de les concessions de les platges a fi que 
en aquestes platges naturals no s’hi permetin activitats que 
pertorbin la sonoritat natural pròpia de l’entorn. 
6. Retirar i netejar tots els signes d’àrea d’ús exclusiu “gai” de 
la zona de les platges dels Gegants i l’Home Mort. Aquesta 
ostentació de “territori gai” es contradiu amb l’esperit de 
conservació i d’ús públic de l’espai natural de Colls i Miralpeix. 
Aquest col·lectiu social, com a concessionaris del serveis de bar 
i altres, poden advertir a l’accés de l’entrada sobre la vocació o 
tipologia del visitant “majoritari” de la platja. En cap cas s’hauria 
de permetre que es doni l’efecte visual de que és un espai “privat” 
per a persones del col·lectiu “gai” (com per exemple, la bandera 
plantada sobre la punta de la Desenrocada). L’orientació social 
exclusiva d’una platja (un opció clarament discriminatòria 
la ostenti que la ostenti) resulta prou visible i cada persona 
lliurament decideixi si vol accedir-hi.

4.3. Control de l’activitat de captura de 
fringíl·lids

A Catalunya l’activitat de captura d’ocells fringíl·lids del medi 
natural per a la seva tinença en captivitat amb la finalitat 
d’ensinistrament per el cant forma part d’una tradició arrelada 
en un nombre minoritari de la població (els ocellaires) i 
organitzats en societats específiques. L’espai natural de 
Colls i Miralpeix, per les seves característiques ecològiques, 

conté àrees en les quals es practica l’activitat de captura de 
fringíl·lids.

Actualment, el marc normatiu aplicable a la captura d’ocells 
salvatges es troba constituït pel que estableixen els tractats i la 
normativa internacionals, la normativa  comunitària, la legislació 
bàsica estatal i la normativa aprovada per la Generalitat de 
Catalunya en el marc de les seves competències.

En l’àmbit de la normativa comunitària la Directiva 2009/147/
CE, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de 
les aus silvestres, estableix la prohibició de capturar els ocells 
salvatges, però, d’acord amb el seu article 9, preveu que els 
estats membres poden introduir excepcions, si no hi ha una 
altra solució satisfactòria, entre d’altres motius, per permetre, en 
condicions estrictament controlades i d’una  manera  selectiva,  
la captura, la retenció o qualsevol altra explotació prudent de 
determinats ocells en petites quantitats.

La normativa bàsica estatal vigent en la matèria es troba recollida 
a la Llei 42/2007, de 23 de desembre,  del  patrimoni  natural  i  de  
la  biodiversitat,  que,  d’acord  amb  la  normativa comunitària, 
estableix la prohibició de capturar en viu animals salvatges. No 
obstant això, també permet un règim d’excepcions, que pot ser 
regulat per la legislació autonòmica per a espècies concretes, 
sota condicions estrictes i en determinades circumstàncies.

La  normativa catalana vigent que regula la captura d’ocells salvatges 
es troba continguda al Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, que 
aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals. En aquest 
sentit, la Comissió ha posat en qüestió que les excepcions autoritzades 
a Catalunya compleixin les estrictes condicions de l’article 9 de  la 
Directiva 2009/147/CE d’acord amb la interpretació de la Comissió i la 
Jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Hàbitat de brolles i màquia a tocar d’una urbanització, un indret que pot ser utilitzat per a la captura de fringíl·lids.
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A Catalunya, doncs, hi ha un règim excepcional que permet 
la captura en viu, la cria en captivitat, la possessió i l’exhibició 
pública d’exemplars de pinsà comú (Fringilla coelebs), cadernera 
(Carduelis carduelis), verdum (Carduelis chloris) i passerell 
(Carduelis cannabina) per a activitats tradicionals relacionades 
amb el cant (sempre que no comportin un detriment per a les 
poblacions d’aquestes espècies). Només està autoritzat el 
sistema de captura de xarxa abatible, i només és permès l’ús 
d’una xarxa abatible per persona autoritzada. 

El període hàbil per a la captura legal dels ocells fringíl·lids es 
aproximadament (varia lleugerament de dia i aquest període es 
defineix en una Ordre publicada per la Generalitat de Catalunya 
cada any) entre el 15 d’agost i el 15 de novembre, tot i que durant 
el mes d’agost els exemplars adults que es capturin cal que siguin 
alliberats ja que només es permet la captura dels joves de l’any. 
L’activitat de captura de fringíl·lids  precisa d’una autorització 
de la Direcció de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya 
i el nombre d’exemplars que pot capturar cada caçador que ha 
d’estar acreditat adequadament per la mateixa administració 
també està regulat.

RECOMANACIONS

-Identificar les àrees de l’espai de Colls-Miralpeix que són més 
sensibles per a ser emprades per part d’ocellaires que practiquen 
la captura d’exemplars vius amb trampes abatibles. Els indrets 
més idònies per aquesta activitat són els terrenys ocupats per 
conreus (marges) i també per conreus abandonats. Durant el 
període d’autorització per a les captures caldria emprendre 
controls per fer dissuadir de la captura il·legal d’aquestes 
espècies de fringíl·lids.

4.4. Restaurar la legalitat dels camins de 
domini públic

L’any 2008 es va encarregar un exhaustiu estudi sobre la 
xarxa de camins en l’àmbit Colls-Miralpeix. De la documentació 
cartogràfica, cadastral, registral, administrativa, historiogràfica, 
etc., analitzada es posà de manifest l’existència d’una xarxa de 
camins destinada a l’ús públic des de temps immemorial.

Aquesta xarxa estructurant de naturalesa funcional, possibilitava 
la mobilitat de la població i la satisfacció de necessitats bàsiques, 
d’indole social o econòmica. Aquesta xarxa quedava palès 
que mantenia la seva funcionalitat i que l’ús públic satisfeia 
una necessitat pròpia de la col·lectivitat. Tanmateix també es 
constatava que en alguns dels camins existents caldria definir un 
únic camí, eliminant dreceres i corriols que malmeten l’entorn i 
millorar la seguretat dels punts que comporten perill per al trànsit. 
Aquest aspecte és molt important en l’àmbit de l’anomenat camí 
de via que ressegueix la costa arran de la via del ferrocarril entre 
Vilanova i la Geltrú i Sitges com a principal accés a les platges de 
l’Home Mort o de les Coves (antic port de Sant de Pere de Ribes) 
i altres caletes de l’àmbit Colls-Miralpeix. També es constata 
aquest greu efecte sobre la vegetació natural de la màquia de 
garric i margalló en els promontoris de les quatre puntes: la 
Punta Llarga, la Punta Grossa, la Punta de la Desenrocada, i la 
Punta de les Coves. 

En aquest sentit, l’estudi de camins assenyalava que per al 
camí de la Via hi ha camí a ambdós costats de la via, si bé el 
que transcorre per la banda de mar és el més concorregut, ja 
que a més està senyalitzat com a sender de gran recorregut 
(GR). També observava que el camí de la Via presentava dos 

El camí de ronda o del Vía constitueix un dels accessos per la línia de costa el qual permet apropar-se a les platges naturals del sector i a l’hora ser un atractiu itinerari 
entre Sitges i Vilanova i la Geltrú.
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problemes principals: un problema de seguretat a causa de la 
proximitat de la via fèrria i un problema d’hiperfreqüentació de la 
franja costanera que ha donat lloc a una proliferació incontrolada 
de corriols, i a l’aparició d’una erosió intensa que afecta el sòl, la 
vegetació i el paisatge, a més de facilitar la dispersió de deixalles. 
Es l’esmentat estudi es reitera la necessitat de prendre algunes 
mesures estructurals (per exemple, eixamplar la banda de 
pedregam que s’empra en el ferm de les vies fèrries en el camí 
del costat no de mar que desincentivi aquesta opció. Així mateix 
s’argumenta que en el tram de que circula pel costat de mar la via 
caldria preveure una opció que dificulti per un costat el travessar 
la via per qualsevol tram i per l’altra que eviti que el pas del tren 
pugui aixecar un roc i projectar-lo contra els caminants. Per això 
proposa que aquesta mesura s’estudíi juntament amb el gestor 
de la via fèrria ADIF. La història d’ús tradicional d’aquest camí de 
ronda (a banda de que estigui senyalitzat convenientment com 
a tal) reconeix que no impedeix que es prenguin mesures de 
seguretat per al seu ús.

Un altre  aspecte que el Pla de camins del 2008 posava de relleu 
és l’existència de dos camins públics actualment “privatitzats” pel 
Golf Terramar. En concret:

-El camí de Ribes a les Coves. Comença a Ribes, continua cap 
a Puigmoltó i el Carç, travessa Can Girona, travessa la via del 
tren per un pas inferior construït amb aquesta finalitat expressa i 

mor a la platja de les Coves. Tanmateix, a la cruïlla amb el ramal 
superior del camí de Miralpeix. A partir d’aquest punt el camí 
està tancat a l’interior de les instal·lacions del camp de golf. El 
fet de que l’administració municipal responsable de vetllar pels 
camins públics no faci respectar aquesta servitud de pas posa 
en entredit les responsabilitats municipals en aquesta matèria.
- El camí de Miralpeix o dels Colls [Camí de Sant Cristòfol], en 
el seu ramal inferior està llaurat i tancat pel recinte del Golf. La 
secció que segueix es manté en ús si bé alguns trams del camí 
estan abandonats, ja que aquest s’imbrica amb el camí forestal 
de la costa, construït als anys seixanta.

RECOMANACIONS

- Posar en pràctica les recomanacions de  l’Estudi sobre la xarxa 
de camins en l’àmbit Colls-Miralpeix.
- Emprendre actuacions de conservació dels caminois sobre 
els promontoris de les quatre puntes: la Punta Llarga, la Punta 
Grossa, la Punta de la Desenrocada, i la Punta de les Coves i 
que erosionen l’hàbitat natural de la màquia de garric i margalló, 
senyalitzant la necessitat d’uns únics accessos per aquests 
indrets sensibles per a la vegetació natural específica i pròpia de 
l’ecosistema litoral.
- Emprendre les accions pertinents legals per recuperar a la 
pràctica el caràcter públic d’aquests camins i integrar-los en l’ús 
públic de l’espai natural. Encara que els  camins es trobin dins 
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un terme municipal concret, el fet de tallar-los per part d’una 
empresa privada impedeix un accés històric dins el territori Colls 
i Miralpeix. Per aquest motiu entenem que l’acció judicial la pot 
emprendre igualment el Consorci Colls i Miralpeix el qual disposa 
de tota la història i pot encarregar el peritatge a la mateixa 
empresa de l’estudi esmentat. 

5.  ESPAIS ASSOCIATS

5.1 Espai natural de la Platja Llarga de Vilanova 
i la Geltrú 

La platja Llarga és un espai litoral situat a 3 km al sud de 
Vilanova i la Geltrú formada per una franja de platja que limita 
al nord per la via de tren Barcelona-Tarragona, al sud pel mar i 
a l’oest per Cubelles. Aquest espai està qualificat pel seu interès 
geomorfològic, botànic i ecològic del qual en destaquen les 
comunitats vegetals dels sorrals, el salicornar i els canyissars 
propis dels indrets que s’inunden periòdicament i que formen 
llacunes temporals que tenen una gran importància estratègica 
per a les aus migratòries. 

L’espai territorial de la Platja Llarga està sotmès a un Pla Especial 
de Restauració i Protecció constituït pels espais que l’execució 
del P.E.R.I. Platja Llarga destina al domini públic excepte els 
compromesos en l’accés viari per damunt del ferrocarril comú 
a Ibersol i Platja Llarga, i al vial interior i paral·lel al ferrocarril.  

L’espai natural de la Platja Llarga es tracta d’una àrea de 5,09 ha 
dins del terme municipal de Vilanova i la Geltrú i que és el resultat 
d’un operació urbanística per intentar salvaguardar aquest espai 

litoral. Més enllà de les vicissituds legals en les quals es troba 
aquest espai, tant la voluntat del Pla Especial de Restauració i 
Protecció com a zona humida i Sorral Costaner del sector Platja 
Llarga de Vilanova i la Geltrú aprovat per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 19 de maig 2004, com 
un projecte elaborat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú pretenen garantir la preservació d’aquest 
espai inclòs en l’inventari de zones humides de Catalunya. 

Aquest Pla especial té com a objectius: protegir la seva gea, les 
seus ecosistemes i el seu paisatge, establint una regulació d’usos 
i les normes i les directrius necessàries; incentivar, afavorir i donar 
suport a totes aquelles iniciatives que representin una millora del 
coneixement de les característiques d’aquest espai i dels efectes 
de l’activitat antròpica i facilitar la informació necessària tant pel 
coneixement dels valors naturals i paisatgístics de l’espai, com 
per afavorir la participació pública en el procés de tramitació del 
Pla. 

Aquest Pla especial a l’hora estableix el règim dels usos i les 
actuacions de millora paisatgística el qual consta d’un calendari 
d’actuacions:
•	Aixecament topogràfic de detall

•	Estudi hidrogeològic detallat

•	Atermenament ambiental de l’execució del PERP 

•	Trasplantament i creació de viver temporal d’espècies 
afectades pel PER i redacció i direcció facultativa del projecte 
de restauració de l’espai natural de platja Llarga

•	Execució del projecte de restauració de l’espai natural de 
platja Llarga

Seria interessant aprofitar l’actual tanca metà·lica que separa l’espai protegit de la Platja Llarga de la zona de bany per tal d’estudiar si podria ser interessant emprar-la 
per promoure una duna artificial que doni un valor ecològic i paisatgístic a aquest indret.
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A l’esquerra un dels plànols del Pla Especial de Restauració de la Platja Llarga (1998). A l’esquerra imatge actual de la desembocadura del riu Foix i la Platja Llarga.

IMATGES DE L’EVOLUCIÓ PAISATGÍSTICA DE LA PLATJA LLARGA
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•	Projecte de construcció d’equipaments específics, científics o 
de divulgació científica

•	Construcció dels accessos a la platja i de la senyalització i 
panells d’informació

•	Estudi de seguiment de l’evolució de les mesures de 
restauració efectuades

•	Estudi de seguiment de l’evolució del poblament faunístic de 
l’espai

•	Elaboració del Pla de Gestió pel Manteniment de l’espai

El Pla divideix el seu àmbit territorial en quatre àrees en funció 
dels objectius específics d’ordenació: 

•	Clau 1 o àrea de primera línia de dunes dividida en dues 
subàrees: les dunes naturals protegides i l’àrea de foment i 
restauració de dunes naturals

•	Clau 2 o àrea de depressió interdunar dividida en les 
subàrees: de restauració de llacunes, de foment i restauració 
de canyissar, de foment i restauració de salicornar i de 
salicornar natural protegit

•	Clau 3 o àrea de segona línia de dunes: duna artificial arbrada

•	Clau 4 o àrea de serveis amb la plaça davant l’edifici 5, 
l’àrea d’accés de vianants, d’accessos a la platja, de punts 
informatius i d’observació i de l’àrea per a potencials activitats 
científiques o de divulgació científica.

El criteri expert i l’observació de la realitat de l’entorn natural 
de la Platja Llarga recomana centrar-se en la recuperació de 

les llacunes litorals i l’eliminació de les espècies invasores. A 
l’annex 2 (pàgina 28 es sintetitza l’estat legal d’aquest espai en 
l’actualitat).

La prioritat de recuperació de les llacunes 
litorals

Les ortoimatges de l’espai de la Platja Llarga que comencen 
el 1945 permeten intuir la presència de llacunes litorals en la 
rereduna que, de fet, estava ocupada per parcel·les de conreu. 
Tanmateix, es tractaria de llacunes temporals l’interès de les 
quals seria remarcable sobretot a la primavera i tardor quan 
aquestes làmines d’aigua són idònies com a zona de descans 
per a les aus aquàtiques migratòries que empren la línia de la 
costa com a ruta. A principis dels anys 50, aquestes llacunes es 
sotmeteren a un procés de transformació a fi de minimitzar el risc 
de transmissió de malalties pels mosquits. 

Actualment, la recuperació dels espais aquàtics litorals (espai 
natural del Delta del Llobregat, espai natural dels Muntanyans de 
Torredembarra, etc.) s’ha prioritzat per part de l’administració de 
conservació de la natura. Aquests espais litorals arran de mar són 
de valuosa funcionalitat per a la conservació de la biodiversitat. 
Aquests espais litorals aquàtics no són un focus de propagació 
de mosquits (i per tant de possible molèstia per a la població 
veïna) quan en la seva gestió com a espais per a la biodiversitat 
també s’hi porta a terme un emblemàtic control de mosquits. 
D’aquesta manera es fa plenament compatible la conservació de 
la natura sense afegir molèsties a les persones que hi viuen a 
prop ja que no s’incrementen els hàbitats aptes per a mosquits.

Fruit del programa de conservació aplicat en la gestió de l’espai 
de la Platja Llarga s’ha incrementat l’àrea de revegetació dels 
sorrals naturals amb hàbitats dunars. Tot i així hi ha evidències, 
com ja han advertit les associacions naturalistes locals, de 

Imatge que vengueren els promotors d’urbanitzar la Platja Llarga.
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pèrdua de determinades comunitats vegetals per l’aparició 
d’espècies invasores. 

Una de les opcions de gestió per a la conservació de la vegetació 
natural a fi de garantir la seva conservació és la de recuperar 
l’hàbitat aquàtic temporal en forma de llacuna litoral. Per això 
caldria excavar lleugerament el sòl que es pretén que s’inundi. 
Lògicament, aquesta transformació hauria d’anar acompanyada 
com ja s’ha comentat de les corresponents mesura de control de 
mosquits en els moments que hi hagués làmina d’aigua temporal.  

La recuperació d’una àrea inundada dins l’espai natural de 
la Platja Llarga amb hàbitats aquàtics ha de permetre per un 
costat reduir l’àrea d’espècies invasores i facilitar-ne la seva 
gestió a l’hora que afegeix un plus de biodiversitat en aquesta 
àrea. Per altra banda, la presència d’una superfície d’hàbitats 
aquàtics visualitzaria també de forma fefaent que  s’impulsa la 
conservació d’aquest entorn natural i es consolidaria la seva 
gestió per minimitzar el risc de degradació ambiental de l’àrea. 

La recuperació dels hàbitats dunars no és percep per part de la 
població local com una mesura d’interès per a la biodiversitat 
atès que per un costat és un procés lent i per l’altra es tracta 
d’espècies vegetals de flors poc conspícues, llevat del lliri marí 
(Pancratium maritimum) però de floració força efímera i que en 
general els hàbitats no boscosos no tenen una percepció social 
de vàlua ecològica.

RECOMANACIONS

1.-Sanejament del sòl, especialment, en aquelles àrees que 
queden restes d’urbanització i que afecten realment a la 
recuperació de la vegetació autòctona

2.- Integració de les infraestructures i tancaments existents; 
aquesta actuació aplicant la tècnica de recuperació de dunes, 
atorgaria una imatge més amable a l’indret, i convertiria el 
tancament actual en suport per a crear una cresta dunar artificial 
que donés un aspecte més natural al conjunt.
3.- Eliminació de vegetació exòtica i al·lòctona; especialment, de 
la canya americana, i el Carppobrotus sp., el Lligabosc Japonès 
(Lonicera japonica), l’Atzavara (Agave americana), la Palmera de 
Ventall (Washingtonia filifera), la Palmera de Canàries (Phoenix 
canariensis) la Parkinsònia (Parkinsonia aculeata), la Tipuana 
(Tipuana tipu) i l’Esbarzer (Rubus ulmfolius) entre altres.
4.- Excavar tres àrees per a llacunes temporals i que serveixin a 
l’hora per a conservar i millorar els hàbitats halòfils  (salicornar).
5.- Adequar una àrea d’aparcament per a vehicles que estigui 
lligat a facilitar una imatge de “platja natural” a l’indret i que 
es relacioni amb el Centre d’informació i interpretació senzill 
però funcional com l’actual, tot i que arquitectònicament podria 
millorar-se. En aquest sentit, simplement es podria mimetitzar 
l’actual amb vegetació entapissant. Seria interessant crear una 
taxa d’aparcament simbòlica però també per que s’identifiqui 
que aquesta platja vol mantenir-se amb els millors condicions 
de naturalitat.
6.- Redissenyar els accessos de vianants a la platja; aquesta 
actuació caldria que estigués relacionada per a facilitar 
l’observació d’aquestes àrees lacunars des d’una certa 
distància. Aquesta actuació podria ser prevista per a una fase de 
consolidació paisatgística de l’indret.
7.- Construir estructures d’observació de la fauna i del paisatge; 
aquesta actuació podria ubicar-se dins el propi aparcament en 
una fase posterior i de consolidació definitiva de l’espai litoral de 
la Platja Llarga. 
8.- Plantejar l’opció d’aconseguir finançament extern per 
a l’execució de les propostes de restauració, mitjançant la 

La recuperació d’una àrea dins l’espai natural de la Platja Llarga d’hàbitats aquàtics ha de permetre per un costat reduir l’àrea d’espècies invasores i facili-
tar-ne la seva gestió a l’hora que afegeix un plus de biodiversitat en aquesta àrea. 
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presentació del projecte a fonts de finançament estatals 
o europees, especialment dissenyades per a aquest tipus 
d’actuacions per a la restauració d’espais naturals protegits.

5.2. L’espai natural de la desembocadura del 
riu Foix (alerta format del títol, és diferent)

La desembocadura del riu Foix està inclosa dins l’Espai Natural 
del Foix i forma part de la Xarxa Natura 2000. És un indret 
declarat lloc d’importància comunitària (LIC) i zona d’especial 
protecció per a les aus (ZEPA). També s’inclou a l’Inventari 
de les Zones Humides de Catalunya elaborat per la Direcció 
General de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya 
i presenta varis hàbitats d’interès comunitari relativa a la 
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre. 
A més a més, aquest espai se li reconeix una notable funció 
com a refugi i zona de pas per als ocells en migració.

La desembocadura del Foix està separada del mar per 
una barrera de sorra acumulada pels corrents marítims i els 
dipòsits pluvials, formant llacunes d’aigua dolça al seu interior. 
L’anomenat Espai Natural del Delta del Foix, manté el braç 
de sortida a la mar que es va formar arran de les riuades de 
1994, a la que s’ha afegit un segon braç deixant una illa al mig, 
connectada amb la zona d’esbarjo a través d’unes passarel·les 
de fusta. Una altra passera de fusta sobre un dels braços del 
riu, serveix de punt d’observatori del desenvolupament natural 
de la desembocadura del Foix. 

Amb la col·laboració de l’ajuntament de Cubelles, la Diputació 
de Barcelona i la Generalitat de Catalunya (Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) 
s’ha recuperat aquest espai per tal que es convertís en una 
zona humida i a l’hora que afegís un atractiu nou per al municipi 
de Cubelles.  
 

La preservació o no del sector de Platja Llarga està condicionada al compliment d’uns acords complexos per traslladar la seva edificabilitat. Actualment, hi ha oun 
edifici en el seu interior.

La riba dreta de la deembocadura del riu Foix desprovista de vegetació natural 
helofítica, un element que de ser-hi present atorgaria a l’indret un interès més 
gran per a la biodiversitat..

Vegetació del litoral davant de la desembocadura del riu Foix.
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Cartell divulgatiu sobre els valors naturals de l’espai protegit de la desemboca-
dura del riu Foix.

La desembocadura del Foix permet observar el comportament 
de les aus autòctones d’aquesta zona o gaudir de les àrees de 
pícnic que hi ha. L’espai també està adreçat a les escoles, que 
poden visitar i estudiar l’ecosistema d’un riu mediterrani com és 
el del Foix.

L’ajuntament de Cubelles per tal de conservar els valors naturals 
propis i donar compliment als estatus de Xarxa Natura 2000  així 
com assegurar la seva continuïtat dins de l’Inventari de Zones 
Humides de Catalunya, impulsa tres actuacions periòdiques: 
retirada d’espècies invasores, seguiment anual de la biodiversitat 
i instal·lació d’elements paisatgístics i de protecció. 

Actualment, aquest espai disposa d’una acurada senyalització, 
no només respecte de l’ordenació de l’ús, sinó també sobre la 
divulgació dels valors naturals d’aquest. 

RECOMANACIONS

1. Considerar la barra de platja litoral com un dels ambients 
naturals de gran interès, per ser inclosa tant en la senyalètica 
de l’espai com en general en la gestió de la conservació. En 
aquesta barra pedregosa de còdols s’hi poden observar aus 
limícoles i exemplars de gavina corsa, espècies protegides les 
quals atorguen un valor de biodiversitat afegit a l’àrea.
2. Afavorir millores en la qualitat de l’espai natural com ara 
incrementar la superfície de vegetació helofítica o de canyissar 
a la riba esquerra del tram final del riu. La vegetació amb canyís 
i boga es pròpia dels espais aquàtics i replantar-la en aquesta 
riba atorgaria un valor més natural ja que aquesta es troba 
actualment desproveïda de vegetació i fa que la riba esquerra es 
percebi com una franja poc natural. Per altra banda, un canyissar 
a la riba esquerra trencaria la imatge actual que pot recordar una 
“bassa amb ànecs”.  

3. Advertir que les barres pedregoses de platja davant la 
desembocadura quedin lliures d’ús públic i s’assenyalin també 
com a àrees d’interès per a la fauna silvestre.

4. Afavorir la naturalització de la llera i els marges del riu Foix, de 
manera que es potenciïn els fluxos ecològics al llarg del riu i es 
millori la connectivitat longitudinal aigües amunt, a poder ser fins 
a l’espai protegit del Parc del Foix.
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ANNEXOS
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Detall de les línies d’acció previstes en aquest Pla dins la PROPOSTA D’ORDENACIÓ I GESTIÓ respecte a l’ÀMBIT TERRES-
TRE (línies 1 a 5) i el marí (línies 6 a 8)

LÍNIA D’ACCIÓ 1: RECUPERACIÓ I RESTAURACIÓ DELS ESPAIS NATURALS  
Colls i Miralpeix esdevé un dels últims espais de la façana del litoral català que conserva espais naturals d’elevada qualitat 
ecològica, que s’estenen fins a tocar el mar. Aquest espai costaner es caracteritza per la presència de formacions de garrigues, 
brolles, pinedes i matollars amb la presència del margalló com a espècie protegida i límit biogeogràfic, juntament amb altres 
espècies. 

L’interès natural de l’espai, l’accés a les platges i la proximitat d’aquesta àrea a zones urbanitzades provoca una elevada fre-
qüentació tan de turistes com de la població veïna. Aquest fet ha provocat l’obertura d’un gran nombre de senders i en conse-
qüència, la degradació d’espais d’interès natural que caldria preservar i conservar. És per això que la primera línia d’acció s’en-
camina a la recuperació d’aquests espais que han patit o pateixen actualment una forta degradació per l’excés de freqüentació. 

Les actuacions proposades per aquesta línia d’acció són les següents: 

1.1 Restauració dels espais degradats 
1.2 Estudi de seguiment d’espècies florístiques d’interès 
1.3 Recuperació de la llacuna litoral de la desembocadura de la riera de Ribes 
1.4 Restauració de la riera de Ribes 
LÍNIA D’ACCIÓ 2: MILLORA DE LA CONNECTIVITAT ECOLÒGICA ENTRE ELS SISTEMES NATURALS 

Actualment l’espai de Colls i Miralpeix permet la connexió entre el àmbit marí i el terrestre, bàsicament a través de l’espai fluvial 
de la riera de Ribes i dels espais forestals i agrícoles interiors. Aquesta connectivitat transversal permet la connexió 

amb espais protegits de l’interior d’interès rellevant, com el PEIN del Massís del 

Garraf i les Serres del Litoral Central Olèrdola-Foix, i reforçar la pròpia connectivitat del PEIN del Massís del Garraf (cal recor-
dar que recentment l’espai de Colls i Miralpeix s’ha integrat en aquest PEIN) amb altres espais d’interès natural. Les actuacions 
a considerar en aquesta línia se centren en determinar els possibles elements que fragmenten aquest connector i en redueixen 
la connectància. 

Actuacions previstes:  

2.1 Estudi de la permeabilitat de les infraestructures lineals a l’àmbit de Colls i Miralpeix 
2.2 Estudi de la connectivitat d’altres zones costaneres del Garraf incloses al PDUSC 
2.3 Estudi de la connectivitat dels espais agrícoles

LÍNIA D’ACCIÓ 3: ORDENACIÓ I REGULACIÓ DE L’ÚS PÚBLIC.  MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT 
La xarxa de camins existent a l’àmbit de Colls i Miralpeix es troba associada a l’ús agrari i forestal de la zona, així com a l’ús 
turístic, especialment a l’estiu. La insuficient delimitació i senyalització dels itineraris, així com el valor del recorregut des del 
punt de vista paisatgístic (visuals al mar, la costa i el paisatge litoral) i l’accés a la platja i cales, han comportat l’obertura de més 
camins i sobrefreqüentació de l’entorn. Així doncs, cal definir unes línies d’actuació destinades a regular, definir i senyalitzar 
els accessos a l’àmbit. 

L’espai de Colls i Miralpeix és un dels espais naturals lliures d’edificació, a través del qual s’accedeix a una conjunt de platges 
singulars. La freqüentació d’aquest espai, s’accentua en l’època estival, pel turisme de la zona, però a banda d’això, part del 
GR-92 creua aquesta espai. A més, existeix un gran nombre de senders que connecten Vilanova i la Geltrú i Sitges 

ANNEX 1: PLA D’ACTUACIONS DE GESTIÓ INTEGRADA DE LES ZONES 
COSTANERES DEL GARRAF (Colls i Miralpeix)
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Actuacions previstes: 

3.1 Elaboració d’un Pla d’accessibilitat 
3.2 Recuperació del camí de ronda que uneix Sitges amb Vilanova i la Geltrú 
3.3 Creació d’una via verda a la riera de Ribes 
3.4 Creació d’un punt d’informació  

LÍNIA D’ACCIÓ 4: DISMINUCIÓ DEL RISC D’INCENDIS FORESTALS 
Una de les principals problemàtiques de l’espai de Colls i Miralpeix és la seva proximitat a zones urbanitzades. El caràcter fo-
restal provoca que el risc d’incendi sigui elevat, i alhora s’incrementa el perill d’afectació per la proximitat de la població. D’altra 
banda, la freqüentació de les masses forestals per part del ciutadans incrementa el risc d’incendis. 

El present Pla d’Actuacions proposa una sèrie d’actuacions complementàries al que estableix el vigent PEM de Sitges, i a 
l’espera de la redacció del Pla d’Actuacions Municipals per incendis forestals. 

Es per això que es proposen una sèrie d’actuacions encaminades a la gestió forestal i prevenció d’incendis per tal de disminuir 
el risc d’incendis forestals en aquest àmbit. 

Actuacions: 

4.1 Pla de Prevenció d’Incendis (PPI). 
4.2 Promoure els Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal coordinats a les finques privades. 
4.3 Creació d’un punt d’aguait d’incendis.

LÍNIA D’ACCIÓ 5: CREACIÓ D’UN SISTEMA D’INFORMACIÓ DEL CONSORCI 
Per l’elaboració del present document s’ha recopilat un seguit d’informació inicial de l’estat del medi, i s’ha elaborat una diagnosi 
per tal d’encaminar les línies d’acció necessàries a emprendre. Tota aquesta informació inicial de partida hauria de servir per 
poder elaborar una base de dades del propi Consorci. És per això que es proposa una línia d’acció que pretén l’elaboració 
d’aquest sistema d’informació que com a elements importants caldria que integrés un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) 
que ha de servir com a informació de base per a la planificació de futurs estudis i accions a desenvolupar en l’àmbit de Colls 
i Miralpeix. 

Actuacions previstes: 

5.1 Creació d’un Sistema d’Informació del Consorci

L’ÀMBIT MARÍ 

Respecte a l’espai marí enfront dels termes municipals de Sitges i Vilanova i la Geltrú presenta una de les praderies més 
ben conservades del litoral català. Només aquest fet ja justifica prendre mesures de gestió i protecció d’aquest espai, ja que 
es tracta d’una comunitat que genera múltiples beneficis a nivell d’estabilització dels bancs de sorres i de conservació dels 
recursos pesquers. 

En aquest espai també hi trobem d’altres comunitats vegetals i faunístiques d’interès, detallades tot seguit, juntament amb 
infraestructures humanes creades per a protegir aquests ambients, i en d’altres casos, recrear-los per tal d’incrementar-ne els 
beneficis o substituir-los en cas de que hagin desaparegut.  

LÍNIA D’ACCIÓ 6 PROTECCIÓ I MILLORA DEL ECOSISTEMA MARÍ DEL GARRAF 
Actuacions:

6.1 Creació d’una Àrea Marina Protegida (AMP) a la costa del Garraf
6.2 Instal•lació d’un parc d’esculls de producció a la costa del Garraf
6.3 Estudi de l’activitat pesquera en l’àmbit del Consorci
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LÍNIA D’ACCIÓ 7: COMBATRE L’EROSIÓ COSTANERA I ELS EFECTES DEL CANVI GLOBAL 
Actuacions: 

 7.1 Elaboració d’un Pla de Gestió Sostenible dels sediments a les platges 
 7.2 Valoració de les conseqüències de l’augment del nivell del mar sobre el planejament urbanístic municipal

LÍNIA D’ACCIÓ 8: REDUCCIÓ DE LES EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI 
Actuacions: 

8.1 Aplicació d’una acció demostrativa en el marc del Pla d’eficiència i estalvi energètic en el sector pesquer 
8.2 Aprofitament de les energies renovables i millora de l’eficiència energètica a les instal•lacions portuàries
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ANNEX 2: Síntesi de la legalitat de l’ordenament urbanístic de la Platja Llarga

El 20 de maig de 2005 la Generalitat aprovava el PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA COSTANER (PDUSC) 
[2005:128] que recomanava preservar la Platja Llarga de possibles aprofitaments urbanístics. L’octubre del mateix any l’Institut 
Català del Sòl (INCASOL) va comprar i escripturar el 50 % dels terrenys agrícoles de la Millera, també inclosa en el PDUSC, 
per un valor aproximat de 6,3 MEUR.

Tot i que la Platja Llarga fins ara s’ha preservat de la urbanització, especialment, com a resultat d’una campanya impulsada des 
de la societat civil que va culminar l’any 2006 amb tres convenis, signats entre l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’empresa 
promotora, Subirats Berenguer, SA, i l’INCASOL, adscrit a la Generalitat de Catalunya, la incertesa sobre el futur d’aquest espai 
natural és àmplia.

Recordem que el conveni de 2006 entre les parts estableix que l’Ajuntament, INCASOL i la immobiliària Subirats Berenguer van 
arribar a un acord que impulsava la preservació de la Platja Llarga i el trasllat dels drets edificatoris d’aquesta zona a l’Eixample 
Nord, un sector de sòl urbanitzable catalogat en el PGOU per a usos residencials i de serveis situat al nord de la ciutat, entre 
la zona urbana i la carretera C-31. L’acord preveia que l’INCASOL havia de cedir terrenys a Subirats Berenguer a diversos 
punts de Catalunya (Amposta, Badalona i Reus, entre altres), a canvi de la Platja Llarga. Un cop l’INCASOL fos propietari 
dels terrenys del paratge natural, els hauria de traspassar a l’Ajuntament de Vilanova a través d’una permuta per solars en el 
sector conegut com l’Eixample Nord. Per tal de generar solars edificables a l’Eixample Nord, es va preveure la tramitació d’una 
modificació puntual del PGOU, que s’havia de dur a terme a començament de 2007, i que hauria d’incloure un increment de 
l’edificabilitat del sector d’un 10 %.

El conveni entre Ajuntament i INCASOL va establir també que en el termini màxim de sis anys l’Ajuntament havia d’haver 
aconseguit cedir a l’INCASOL els terrenys de l’Eixample Nord, ja urbanitzats. En cas contrari, l’INCASOL podria donar per 
trencat el conveni i es podria tornar a construir a la Platja Llarga.

Per la seva banda, el conveni entre l’Ajuntament i Subirats Berenguer va establir que la promotora retirava tots els recursos 
judicials interposats contra l’Ajuntament per la paralització de les obres d’urbanització, i que pagaria al Consistori 1,8 MEUR en 
concepte d’obres d’urbanització pendents.

El calendari futur del procés inclòs en l’acord preveia l’aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU el tercer 
trimestre de 2007, l’aprovació també provisional del Pla parcial de l’Eixample Nord el segon trimestre de 2008 i l’aprovació 
definitiva dels projectes d’urbanització i reparcel·lació del primer polígon del sector abans de final de 2008. La preservació o no 
del sector de Platja Llarga quedava condicionada al compliment d’aquests acords. Cap d’aquests s’ha acomplert.

La societat civil de Vilanova i la Geltrú (Amics de la Platja Llarga) reivindica que la Platja Llarga s’inclogui en un espai natural 
que inclogui els espais adjacents anomenats de la Millera, el Mas de l’Esquerrer i la part occidental de l’Ortoll; i reclamava, 
també, que aquest espai natural estigui connectat amb l’espai del Foix i altres espais naturals, connexió que es faria a través 
d’un connector situat al voltant del torrent de Santa Maria.

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona, aprovat definitivament en data  20 d’abril de 2010, assenyalà els sectors de la Millera, 
el Mas de l’Esquerrer, la part occidental de l’Ortoll i part de l’espai de Torrent de Santa Maria, com a espais de protecció especial 
pel seu interès natural i agrari, i qualifica aquestes mateixes zones com a connectors biològics amenaçats per continus urbans; 
atès que, aquest mateix Pla, assenyala així mateix que la Platja Llarga és un espai on cal reduir o limitar les expectatives de 
desenvolupament.

La Platja Llarga suma en total un espai d’unes 10 hectàrees que forma part d’una antiga zona d’aiguamolls i dunes litorals 
presents a la zona del delta del riu Foix. És l’última zona natural que resta de l’antic delta del riu i és, amb la platja dels 
Muntanyans de Torredembarra, l’únic espai litoral d’aquestes característiques al llarg de la costa entre el Delta de l‘Ebre i el 
Delta del Llobregat.

La vegetació de Platja Llarga es troba constituïda per diverses comunitats vegetals de duna i reraduna, entre les quals hi ha 
presents importants salicorniars i canyissars. Algunes de les espècies més destacades són el tamariu (Tamarix gallica), el jull de 
platja (Agropyrum junceiforme) i el borró (Ammophila arenaria). Pel que fa a la fauna, tot i la pressió antròpica que aquest espai 
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natural pateix, s’han detectat a la zona un total de 80 espècies diferents d’aus, de les quals per a la seva conservació destaquen: 
la baldriga balear, el corb marí emplomallat, el flamenc comú, el repicatalons, o el boscaler comú.

Segons el col·lectiu Amics de la Platja Llarga inclòs en l‘Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient de Vilanova i la Geltrú 
(APMA) l’espai natural de la platja Llarga es troba en una situació d’estrés ambiental i que els seus valors naturals com ara el 
salicornar, una espècie que creix exclusivament en sòls de salinitat elevada, està retrocedint per les males condicions de la zona 
i per la presència massiva d’espècies invasores com ara la el xuclamel japonès (Lonicera japonica), Senecio angulatus, la canya 
americana i els esbarzers. Atès que, en els convenis signats entre l’ajuntament, el promotor i la Generalitat, s’establien uns 
acords, lligats a modificacions urbanístiques, que es troben sotmesos a ritmes i condicionants que s’han vist afectats per la crisi 
actual de la construcció. Així mateix, aquesta mateixa associació adverteix que els convenis legals sigants entre la propietat, la 
Generalitat i l’Ajuntament de Vilanova i la Gletrú no garanteixen per ells mateixos la necessària conservació i restauració de la 
Platja Llarga i els espais naturals adjacents.

Per altra banda fan l’observació que en els anys transcorreguts des de la signatura del conveni del 2006 s’ha constatat mitjançant 
estudis de seguiment de la biodiversitat realitzats des de la societat civil, concretament des d’Amics de la Platja Llarga, que 
aquesta està experimentant un procés de degradació dels seus valors naturals, especialment visibles per la regressió del 
salicornar i l’expansió de flora al·lòctona i invasora.

Per la seva part, els serveis tècnics de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposen d’un PROJECTE BÀSIC DE RESTAURACIÓ 
COM A ZONA HUMIDA I SORRAL COSTANER DEL SECTOR PLATJA LLARGA DE VILANOVA I LA GELTRÚ elaborat per 
Barcelona Regional (2009), el PROJECTE BÀSIC DE RESTAURACIÓ COM A ZONA HUMIDA I SORRAL COSTANER DEL 
SECTOR PLATJA LLARGA DE VILANOVA I LA GELTRÚ en el qual es detalla:

- Actuacions per la regeneració de l’ecosistema dunar
- Actuacions per la protecció del sistema dunar
- Infraestructures informatives i d’observació

D’aquest document les actuacions per a la conservació dels ecosistemes naturals de la Platja Llarga proposades es centren:
- Sanejament del sòl
- Eliminació de infraestructures i tancaments existents
- Eliminació de vegetació exòtica i al·lòctona
- Restitució del perfil dunar i instal·lació de captadors de sorra
- Revegetació primària
- Revegetació secundària
- Tancaments de protecció
- Accessos per a vianants a la platja
- Corriols i passeres de vianants
- Senyalització informativa i interpretativa
- Zones d’estacionament
- Centre d’informació i interpretació
- Estructures d’observació de la fauna i del paisatge

Tanmateix, es tracta d’una proposta molt completa però que per raons de pressupost (més de dos milions d’euros de l’any 2009) 
actualment no és viable. 
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La informació geogràfica continguda en el SITxell permet descriure els espais lliures de l’espai natural de Colls i Miralpeix així 
com valorar-los des de les diferents disciplines naturalístiques incloses en el sistema d’informació.  
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Unitats geomorfològiques

Vessants indiferenciats amb pendent mig
Vessants indiferenciats amb pendent suau
Carenes indiferenciades
Àrees de planes predominants amb presència de turons arrodonits de pendent suau
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Àmbit COLLS DE MIRALPEIX

ED50 UTM31N

UNITATS GEOMORFOLÒGIQUES
El mapa d’unitats geomorfològiques, elaborat a partir de la identificació de formes, en 
base a la topografia 1:50.000, les ortofotografies en color 1:25.000 i a criteri expert, 
indica la presència majoritària d’àrees de vessants indiferenciats amb pendent mig i 
fons de vall fluvial.

Unitats geomorfològiques

INFORMACIÓ SITXELL
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COBERTES DEL SÒL

L’existència d’un vol fotocartogràfic fet per a tot Catalunya l’any 1956, i els treballs de fotointerpretació realitzats pel CREAF per 
encàrrec de la Diputació de Barcelona, permeten disposar del mapa de cobertes d’aquell any. Això permet valorar el municipi 
no només en termes d’evolució poblacional, que ha condicionat l’ocupació del territori, sinó també de dinàmica ecològica dels 
hàbitats naturals i de canvis en els usos del sòl. La informació de les cobertes del sòl històriques permeten, doncs, una rein-
terpretació del paisatge que facilita la presa de decisions en l’actualitat. Aquesta informació juntament amb la continguda als 
mapes de cobertes del sòl de 1993, 2005 i 2009, permet identificar com ha estat l’evolució paisatgística i valorar aspectes com 
ara l’abandonament de conreus o bé la regeneració d’una determinada comunitat vegetal. Per a la protecció de determinades 
espècies d’espais oberts pot ser determinant poder identificar els terrenys forestals que són el resultat de la colonització arbò-
ria d’antigues parcel·les agrícoles. Per tal de plasmar l’evolució de les cobertes del sòl de l’espai natural Colls i Miralpeix, s’han 
emprat tres mapes diferents: 1956, 1993 i 2009. 

L’anàlisi d’aquesta informació posa en evidència que la variació més important entre 1956 i 2009 ha estat en la superfície 
agrícola, que perd més de 100 Ha (un 35% de la seva superfície) i l’arbrat dens duplica la seva superfície des del 1993 al 2009. 

Les dades de l’anàlisi de les cobertes es detallen en les taules següents.

Cobertes del sòl 1956 Àrea (Ha) Àrea (%)

Arbrat clar 4,27 1,95

Arbrat dens 30,89 14,14

Conreus 132,30 60,55

Improductiu artificial 2,56 1,17

Improductiu natural 4,07 1,86

Matollars 42,61 19,50

Prats i herbassars 0,78 0,36

Cobertes del sòl 1993 Àrea (Ha) Àrea (%)

Arbrat clar 0,64 0,29

Arbrat dens 72,71 33,28

Conreus 31,60 14,46

Improductiu artificial 3,47 1,59

Improductiu natural 5,25 2,40

Matollars 100,02 45,78

Zones cremades 0,36 0,16

Zones nues 0,98 0,45

Cobertes del sòl 2009 Àrea (Ha) Àrea (%)

Arbrat clar 8,65 3,96

Arbrat dens 134,32 61,48

Conreus 27,60 12,63

Improductiu artificial 4,00 1,83

Improductiu natural 5,59 2,56

Matollars 35,80 16,39

Prats i herbassars 1,23 0,56

Improductiu artificial 694,96 23,85
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COLLS I MIRALPEIX: COBERTES DEL SÒL 1956

Cobertes del sòl
1, Boscos densos (no de ribera)
9, Boscos clars (no de ribera)
12, Matollars

16, Prats i herbassars
17, Roquissars
23, Platges
29, Conreus llenyosos (no vinyes)

30, Vinyes
31, Conreus herbacis (no arrossars)
36, Conreus abandonats - prats
37, Conreus abandonats - matollars

38, Conreus abandonats - boscos
41, Urbanitzat residencial lax
50, Carreteres
52, Vies de ferrocarril
57, Camps de golf
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1:15.000

¯
ED50 UTM31N

1 Boscos densos (no de ribera)
9 Boscos clars (no de ribera)
12 Matollars
16 Prats i herbassars
17 Roquissars
23 Platges
29 Conreus llenyosos (no vinyes)
30 Vinyes
31 Conreus herbacis (no arrossars)
36Conreus abandonats - prats
37 Conreus abandonats - matollars
38 Conreus abandonats - boscos
41 Urbanitzat residencial lax
50 Carreteres
52 Vies de ferrocarril
57 Camps de golf
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COLLS I MIRALPEIX: COBERTES DEL SÒL 1993

Cobertes del sòl

Arbrat dens
Arbrat clar
Matollars
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Incendis 1993
Zones nues
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Conreus
Zones urbanitzades
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Zones esportives i lúdiques

0 800 m

1:15.000

¯
ED50 UTM31N
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9 Conreus
10 Improductiu artificial
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COLLS I MIRALPEIX: COBERTES DEL SÒL 2009
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1:15.000
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3 Pineda de pi blanc (>= 20%cc)
28 Pineda de pi blanc (5-20%cc)
81 Regeneració de pi blanc
92 Matollars
93 Matollars en línies elèctriques
103 Prats i herbassars
115 Roquissars
119 Sòl erosionat per agent natural
120 Sòl nu per acció antròpica
122 Platges
130 Fruiters no cítrics
133 Vinyes
136  Garroferars
139 Altres conreus herbacis
142 Conreus en transformació
157 Conreus abandonats - prats en zones forestals
181 Horta familiar
187 Urbanitzacions
190 Habitatges unifamiliars
192 cases aïllades
197 Complexos comercials i d'oficines
200 Altres construccions
212 Vies de ferrocarril
213 Zones portuàries
220 Càmpings
221 Camps de golf
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Per tal de visualitzar numèricament els tipus de canvis esdevinguts a l’espai natural des del 1956 fins el 2009, s’adjunten a 
continuació 3 taules amb valors absoluts, la primera, i relatius, les dues restants, on es quantifiquen aquests canvis, i on es pot 
veure clarament que la superfície urbanitzada en els darrers 50 anys provenen majoritàriament d’antigues cobertes agrícoles.

En aquesta primera taula es pot observar la superfície en ha de canvi d’una coberta a l’altra entre el 1956 i el 2009 (en groc 
s’ha marcat l’eix de 1956 i en blau l’eix de 2009).

                  1993 
   1956

Aigües  
continentals

Arbrat clar Arbrat dens Matollars Prats i  
herbassars

Improductiu 
natural

Conreus Improductiu 
artificial

TOTAL

Arbrat clar 0,03 1,61 2,48 0,14 0,00 0,00 0,00 4,27 2,71

Arbrat dens 0,18 26,72 3,78 0,00 0,00 0,12 0,08 30,89 689,49

Matollars 5,91 76,93 17,97 0,87 2,37 27,25 1,00 132,30 80,82

Prats i herbas-
sars

0,00 0,15 0,19 0,00 0,13 0,01 2,08 2,56 12,21

Improductiu 
natural

0,00 0,23 0,90 0,00 2,25 0,00 0,13 3,51 7,82

Conreus 2,52 28,01 10,33 0,21 0,64 0,21 0,65 42,57 2027,10

Improductiu 
artificial

0,00 0,67 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 93,40

TOTAL 8,65 134,32 35,75 1,23 5,39 27,60 3,95 216,88 2913,54

En aquesta segona taula es pot observar el destí de cada coberta del sòl de 1956 al 2009 (en percentatges).

                   1993 
   1956

Aigües  
continentals

Arbrat clar Arbrat 
dens

Matollars Prats i  
herbassars

Improductiu 
natural

Conreus Improductiu 
artificial

Total

Arbrat clar 0,77 37,63 58,12 3,37 0,00 0,11 0,00 100,00 100,00

Arbrat dens 0,59 86,51 12,24 0,00 0,00 0,38 0,27 100,00 100,00

Matollars 4,47 58,15 13,58 0,66 1,79 20,60 0,76 100,00 100,00

Prats i herbas-
sars

0,00 5,72 7,41 0,00 5,19 0,46 81,22 100,00 100,00

Improductiu 
natural

0,00 6,52 25,64 0,00 64,06 0,00 3,77 100,00 100,00

Conreus 5,92 65,79 24,26 0,50 1,51 0,49 1,53 100,00 100,00

Improductiu 
artificial

0,00 86,13 13,87 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

I en aquesta darrera taula es pot observar de quins tipus de cobertes provenen les actuals (2009) superfícies de cobertes del 
sòl (en percentatges).

                   2009 
1956

Arbrat clar Arbrat 
dens

Matollars Prats i 
herbassars

Improductiu 
natural

Conreus Improductiu 
artificial

TOTAL

Aigües conti-
nentals

0,38 2,12 68,34 0,00 0,00 29,16 0,00 100,00

Arbrat clar 1,20 19,90 57,28 0,11 0,17 20,85 0,50 100,00

Arbrat dens 6,94 10,58 50,25 0,53 2,51 28,88 0,30 100,00

Matollars 11,73 0,00 71,03 0,00 0,00 17,24 0,00 100,00

Prats i herbas-
sars

0,00 0,00 43,90 2,47 41,69 11,94 0,00 100,00

Improductiu 
natural

0,02 0,43 98,76 0,04 0,00 0,76 0,00 100,00

Conreus 0,00 2,12 25,33 52,72 3,35 16,47 0,00 100,00

Improductiu 
artificial

0,00 3,44 3,39 0,86 0,15 79,89 12,26 100,00
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HÀBITATS

Els hàbitats representen una comunitat vegetal definida com a un grup de plantes re-
unides en un mateix indret per exigències ecològiques anàlogues o complementàries 
i que està organitzada de manera precisa en l’espai (distribució horitzontal i vertical) i 
en el temps (periodicitat anual). Actualment, es disposa d’una Cartografia dels Hàbitats 
de Catalunya a escala 1:50.000 (CHC50) que recull les unitats de la classificació dels 
hàbitats en l’àmbit europeu del “CORINE Biotopes Manual - Habitats of the European 
Community” presents a Catalunya. Aquests hàbitats o associacions vegetals permeten 
valorar de forma objectiva l’interès ecològic d’una àrea de territori no urbanitzat i reco-
bert de vegetació natural. 

El conjunt dels hàbitats de la Cartografia dels Hàbitats de Catalunya (CHC50) presents 
en l’àmbit de Colls i Miralpeix es detallen en el següent llistat1: 

•	 17a Platges de còdols, nues o amb vegetació nitròfila de teròfits
•	 18c Penya-segats i costes rocoses de les zones central i meridional
•	 32h màquies i garrigues amb margalló (Chamaerops humilis), llentiscle (Pistacea 

lentiscus), ullastre (Olea europaea var. sylvestris),... de les contrades mediterrànies 
càlides

•	 32u Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis)  -i  timonedes-, amb foixarda 
(Globularia alypum), bufalaga (Thymelaea tinctoria),... calcícoles de terra baixa

•	 34h Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i prats terofítics calcícoles, de 
terra baixa

•	 34k Prats sabanoides d’albellatge (Hyparrhenia hirta), de vessants solells de les 
contrades marítimes

•	 42ad Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) sense sotabosc  llenyós
•	 42z Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de màquies o garrigues 

amb ullastre (Olea europaea var. sylvestris), margalló (Chamaerops humilis), ... de 
les contrades marítimes càlides

•	 82c Conreus herbacis extensius de secà
•	 83d Vinyes
•	 85a Grans parcs i jardins
•	 86a Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada
•	 86b Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural
•	 87a Conreus abandonats

Els hàbitats d’interès comunitari (Directiva d’Hàbitats de la Unió Europea) que 
s’assenyalen a la zona són:

•	 1240   Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació amb 
ensopegueres (Limonium spp.) endèmiques

•	 5330   Matollars termomediterranis i predesèrtics

•	 6220     Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia)

•	 9540      Pinedes mediterrànies

1 Es poden consultar les fitxes descriptives dels diferents hàbitats al Manual d’Interpretació de 
la Cartografia d’Hàbitats de Catalunya, elaborat pels autors de la mateixa cartografia, al web http://www15.
gencat.net/mediamb_habitats/AppPHP/cat/el_medi/habitats/llegenda.php
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COLLS I MIRALPEIX: HÀBITATS

Hàbitats principals
Boscos mixts de carrasca i roures

ooo
ooo Pinedes de pi blanc

\ \ \
\ \ \ Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis

( ( (

( ( (

( ( (
Conreus abandonats, ermots i àrees ruderals

Prats generalment basòfils, secs, de terra baixa i de muntanya mitjana

Conreus herbacis de secà

Conreus llenyosos de secà

Vinyes

Vores d'aigua i altres hàbitats inundats

Penya-segats i costes rocoses

Platges

Llits i marges de rius, o vores d'embassaments, sense vegetació llenyosa

Grans parcs i jardins

Arees urbanes i urbanitzades

0 800 m

1:15.000

¯

17a  Platges de còdols, nues o amb vegetació nitròfila de teròfits
18c  Penya-segats i costes rocoses de les zones central i meridional
32h  màquies i garrigues amb margalló (Chamaerops humilis), llentiscle (Pistacea lentiscus), ullastre (Olea europaea var. sylvestris),... de les contrades mediterrànies càlides
32u  Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis)  -i  timonedes-, amb foixarda (Globularia alypum), bufalaga (Thymelaea tinctoria),... calcícoles de terra baixa
34h  Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i prats terofítics calcícoles, de terra baixa
34k  Prats sabanoides d'albellatge (Hyparrhenia hirta), de vessants solells de les contrades marítimes
42ad  Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) sense sotabosc  llenyós
42z  Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de màquies o garrigues amb ullastre (Olea europaea var. sylvestris), margalló (Chamaerops humilis), ... de les contrades marítimes càlides
82c  Conreus herbacis extensius de à
83d  Vinyes
85a  Grans parcs i jardins
86a  Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada
86b  Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural
87a  Conreus abandonats

Àmbit Colls de Miralpeix

ED50 UTM31N

Cartografia d’hàbitats
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COLLS I MIRALPEIX: GRAU D'AMENAÇA DELS HÀBITATS

Grau d'amenaça dels hàbitats
nul
1
2
3
màxim

0 800 m

1:15.000

¯

32u  Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis)  -i  timonedes-, amb foixarda (Globularia alypum), bufalaga (Thymelaea tinctoria),... calcícoles de terra baixa
34h  Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i prats terofítics calcícoles, de terra baixa
34k  Prats sabanoides d'albellatge (Hyparrhenia hirta), de vessants solells de les contrades marítimes
17a   Platges de còdols, nues o amb vegetació nitròfila de teròfits
18c  Penya-segats i costes rocoses de les zones central i meridional
32h  Màquies i garrigues amb margalló (Chamaerops humilis), llentiscle (Pistacea lentiscus), ullastre (Olea europaea var. sylvestris),... de les contrades mediterrànies càlides
42ab  Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de brolles calcícoles, de les contrades mediterrànies
42ad  Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) sense sotabosc llenyós
42z  Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de màquies o garrigues amb ullastre (Olea europaea var. sylvestris), margalló (Chamaerops humilis), ... de les contrades marítimes càlides
82c  Conreus herbacis extensius de secà
83d  Vinyes
85a  Grans parcs i jardins
86a  Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada
86b  Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural
87a  Conreus abandonats

ED50 UTM31N

Grau d’amenaça dels hàbitats
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COLLS I MIRALPEIX: VALORACIÓ BOTÀNICA DELS HÀBITATS

Grau de valor botànic dels hàbitats
0
1 - 3
4 - 5
6
7 - 9

0 800 m

1:15.000

¯

17a  Platges de còdols, nues o amb vegetació nitròfila de teròfits
18c  Penya-segats i costes rocoses de les zones central i meridional 
32h  Màquies i garrigues amb margalló (Chamaerops humilis), llentiscle (Pistacea lentiscus), ullastre (Olea europaea var. sylvestris),... de les contrades mediterrànies càlides
32u Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis)  -i  timonedes-, amb foixarda (Globularia alypum), bufalaga (Thymelaea tinctoria),... calcícoles de terra baixa
34h  Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i prats terofítics calcícoles, de terra baixa
34k  Prats sabanoides d'albellatge (Hyparrhenia hirta), de vessants solells de les contrades marítimes
42ad  Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) sense sotabosc llenyós
42z  Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de màquies o garrigues amb ullastre (Olea europaea var. sylvestris), margalló (Chamaerops humilis), ... de les contrades marítimes càlides
82c  Conreus herbacis extensius de secà
83d  Vinyes
85a  Grans parcs i jardins
86a  Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada
86b  Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural
87a Conreus abandonats

Valoració botànica dels hàbitats

9540

5330 9540

9540

9540

9540

5330

5330
6220

9540

9540

9540

6220

1240

5330

COLLS I MIRALPEIX: HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI
0 800 m

1:15.000

¯
1240: Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats
          per vegetació amb ensopegueres (Limonium spp.) endèmiques
5330: Matollars termomediterranis i predesèrtics
6220: Prats mediterranis rics en anuals, basòfils 
          (Thero-Brachypodietalia)
9540: Pinedes mediterrànies

Hàbitats d'Interès Comunitari
Presència d'HICs prioritaris
Presència d'HICs no prioritaris

ED50 UTM31N

Hàbitats d’Interès Comunitari



35

DIAGNOSI DELS ESPAIS LLIURES - ESPAI NATURAL COLLS I MIRALPEIX

Assenylem que dels hàbitats comunitaris d’interès hi trobem  els prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Codi 6220) que 
està qualificat dins dels “prioritaris”. Això vol dir que els polígons amb aquest codi hauríen de disposar de mesures per protegir 
aquests hàbitats.  

El mateix grup d’experts encarregats d’elaborar la cartografia dels hàbitats, el Grup de geobotànica i cartografia de la vegetació 
de la Universitat de Barcelona, ha estat el responsable de generar per al SITxell la valoració botànica dels diferents hàbitats que 
hi són representats, així com del seu grau d’amenaça. 

En la valoració botànica s’han tingut en compte diferents paràmetres biològics dels hàbitats, tant de tipus intrínsecs (riquesa i 
raresa florística, estadi successional, àrea d’implantació,...) com corol·lògics (valor biogeogràfic, extensió territorial, diversitat 
topogràfica,...). 

Quant a l’obtenció de l’índex de grau d’amenaça dels hàbitats s’han tingut en compte diferents criteris que consideren aspectes 
com ara l’estatus de conservació dels tàxons majoritaris, la distribució geogràfica reduïda, el grau de fragmentació, la raresa,... 
A l’annex 2 i 3 s’hi adjunten els criteris tinguts en compte per al càlcul d’aquests indicadors, tant el de valoració botànica com 
el de grau d’amenaça.

A la zona de l’espai natural Colls i Miralpeix, els hàbitats més destacats a nivell botànic són els penya-segats de les costes 
mediterrànies colonitzats per la vegetació  i els matollars termomediterranis i predesèrtics com la màquia de garric i margalló.

Hàbitat Riquesa 
florística

Raresa 
florística

Àrea 
d’implantació

Estadi 
succes-
sional

Fragilitat 
ecològica

Valor 
biogeo-
gràfic

Extensió 
territorial

Diversitat 
topogràfica

Agregació 
espacial

Grau 
d’amenaça

17a 1 1 4 4 1 1 4 3 4 3
18c 1 2 4 4 2 2 4 4 4 1
32h 2 2 4 4 2 2 3 2 3 4
34h 3 3 4 3 2 2 3 2 2 4
34k 3 1 4 2 2 1 3 3 2 1
42ab 3 1 3 2 2 2 2 2 2 1
42ad 1 1 3 2 2 1 3 2 2 1
42z 2 1 3 3 2 2 3 2 3 1
82c 2 2 3 1 2 1 1 2 2 0
83d 2 2 3 1 2 1 2 2 3 0
85a 1 1 3 1 1 1 3 3 2 0
86a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86b 2 1 3 1 1 1 2 2 2 0
87a 2 1 4 1 1 1 2 2 2 0

En la següent taula es poden observar els valors dels diferents paràmetres que intervenen al càlcul del valor botànic del hàbi-
tats, juntament amb el valor del grau d’amenaça (en groc es marquen els hàbitats amb més valor botànic).
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DESCRIPCIÓ FAUNÍSTICA

OCELLS

La cartografia del valor de conservació del territori per als ocells a l’estiu i a l’hivern, elaborada per l’Institut Català d’Ornitologia 
a partir de l’Atles d’ocells nidificants de Catalunya i de l’Atles d’ocells de Catalunya a l’hivern, mostra, per a l’àmbit de l’espai 
natural Colls i Miralpeix, valors poc destacats. Tanmateix, en aquests mosaics de conreus i boscos hi trobem com a espècie 
vulnerable com la tòrtora comuna (Streptotelia turtur), un fet que permet concloure que aquest mosaic d’hàbitats té un valor de 
conservació que caldria mantenir. De les espècies properes a l’amenaça s’esmenten entre altres la cogullada vulgar (Galerida 
cristata), el papamosques gris (Muscicapa striata), el capsigrany (Lanius senator) i el mussol (Athene noctua), etc. La presència 
de les espècies aquàtiques com la la fotja, la polla d’aigua, el martinet blanc, el martinet menut, l’annec collverd, la cuereta blan-
ca i la cuereta groga, s’esmenten a la taula però en realitat per la tipologia de les dades reflecteix la influència de l’espai aquàtic 
de la desembocadura del Foix. Els ocells que potencialment es poden trobar a l’estiu i a l’hivern al municipi, segons els estudis 
elaborats per l’Institut Català d’Ornitologia, s’adjuten a les taules següents. En vermell s’han marcat les espècies qualificades 
de vulnerables (VU) i en  groc s’han marcat aquelles espècies que tenen una categoria IUCN de propera a l’amenaça (NT). 

Ocells potencialment presents a l’espai natural Colls i Miralpeix

Nom científic Nom català Estatus UICN
Acrocephalus arundinaceus Balquer LC
Aegithalos caudatus Mallerenga cuallarga LC
Anas platyrhynchos Ànec collverd LC
Apus apus Falciot negre LC
Asio otus Mussol banyut DD
Athene noctua Mussol comú NT
Caprimulgus europaeus Enganyapastors LC
Caprimulgus ruficollis Siboc LC
Carduelis carduelis Cadernera LC
Carduelis chloris Verdum LC
Certhia brachydactyla Raspinell comú LC
Cettia cetti Rossinyol bord LC
Charadrius dubius Corriol petit LC
Cisticola juncidis Trist LC
Columba livia Colom roquer LC
Columba palumbus Tudó LC
Delichon urbicum Oreneta cuablanca LC
Egretta garzetta Martinet blanc NT
Emberiza cirlus Gratapalles LC
Fulica atra Fotja vulgar LC
Galerida cristata Cogullada vulgar NT
Gallinula chloropus Polla d'aigua NT
Garrulus glandarius Gaig LC
Hirundo rustica Oreneta vulgar LC
Ixobrychus minutus Martinet menut NT
Jynx torquilla Colltort NT
Lanius senator Capsigrany NT
Larus michahellis Gavià argentat LC

Luscinia megarhynchos Rossinyol LC
Merops apiaster Abellerol LC
Monticola solitarius Merla blava LC
Motacilla alba Cuereta blanca LC
Motacilla flava Cuereta groga LC
Muscicapa striata Papamosques gris NT
Oriolus oriolus Oriol LC
Otus scops Xot NT
Parus ater Mallerenga petita LC
Parus cristatus Mallerenga emplomallada LC
Parus major Mallerenga carbonera LC
Passer domesticus Pardal comú LC
Passer montanus Pardal xarrec NT
Pica pica Garsa LC
Regulus ignicapilla Bruel LC
Saxicola torquatum Bitxac comú LC
Serinus serinus Gafarró LC
Streptopelia decaocto Tórtora turca LC
Streptopelia turtur Tórtora VU
Sturnus unicolor Estornell negre LC
Sturnus vulgaris Estornell vulgar LC
Sylvia melanocephala Tallarol capnegre LC
Turdus merula Merla LC
Upupa epops Puput LC
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Ocells potencialment presents a l’espai natural Colls i Miralpeix a l’hivern

Nom científic Nom català Estatus UICN  
Catalunya 
hivern

Estatus UICN  
Catalunya 
estiu

Estatus 
UICN 
Europa

Població a 
l’hivern*

COMENTARIS

Accipiter nisus Esparver vulgar LC LC LC h

Aegithalos caudatus Mallerenga cuallarga LC LC LC R

Anas platyrhynchos Ànec collverd LC LC LC D

Ardea cinerea Bernat pescaire LC LC NT h

Bubo bubo Duc LC NT LC R

Carduelis carduelis Cadernera LC LC LC D (1)

Carduelis chloris Verdum LC LC LC D (1)

Carduelis spinus Lluer LC LC H

Certhia brachydactyla Raspinell com· LC LC LC R

Cettia cetti Rossinyol bord LC LC LC r

Columba livia Colom roquer LC LC LC R

Columba palumbus Tudó LC LC LC h

Emberiza schoeniclus Repicatalons LC LC H

Erithacus rubecula Pit-roig LC LC LC h

Falco tinnunculus Xoriguer comú LC NT LC D (2)

Fringilla coelebs Pinsà comú LC LC LC h

Gallinula chloropus Polla d'aigua NT LC NT R

Larus michahellis Gavià argentat LC LC LC D

Lophophanes cristatus Mallerenga emplomallada LC NT LC R

Motacilla alba Cuereta blanca LC LC LC h

Motacilla cinerea Cuereta torrentera NT LC NT D

Parus major Mallerenga carbonera LC LC LC R

Passer domesticus Pardal comú LC NT LC R

Passer montanus Pardal xarrec NT NT NT R

Periparus ater Mallerenga petita LC LC LC R

Phoenicurus ochruros Cotxa fumada LC LC LC D

Phylloscopus collybita Mosquiter comú LC LC LC h

Pica pica Garsa LC LC LC R

Ptyonoprogne rupestris Roquerol LC LC LC D

Regulus ignicapilla Bruel LC LC LC R

Regulus regulus Reietó LC LC LC D (3)

Saxicola torquatus Bitxac comú LC LC LC D

Serinus serinus Gafarró LC LC LC D

Streptopelia decaocto Tórtora turca LC LC LC R

Strix aluco Gamarús LC LC LC R

Sturnus vulgaris Estornell vulgar NT NT LC h (4)

Sylvia melanocephala Tallarol capnegre LC LC LC R

Turdus merula Merla LC LC LC D

Tyto alba Êliba NT LC NT D
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COMENTARIS

•	 (1) Les poblacions del centre d’Europa, d’on provenen, no estan en declivi, a diferència del que passa en alguns països
•	 (2) Malgrat que a Europa en global s’assenyalen com  NT, ens arriben de poblacions estables (Alemanya o escandinavia) 

i per tant val la pena consider-la com a LC
•	 (3) Sembla que hi ha anys que n’entrarien molts d’Europa i anys que no n’entraria quasi cap, per tant s’opta per un orígen 

desconegut
•	 (4) La població del centre d’Europa, d’on prové, està en regressió

Estatus IUCN: EN, en perill; VU, vulnerable; LR, risc baix (inclou tres categories: CD, que depèn de programes de conservació; NT, quasi amenaçada; LC, 
preocupació menor); DD, dades insuficients.

* Descripció  (PÀGINA ANTERIOR) del codi del camp Població a l’hivern de la taula d’ocells potencialment presents a l’hivern: R-Resident (si hi ha hiver-
nants procedents de fora de Catalunya aquests són quantitativament molt poc importants), H-Hivernant (si hi ha residents, aquests són quantitativament 
molt poc importants), r-Predominantment resident (la part quantitativament més important de la població present a l’hivern és resident, però també hi ha 
exemplars que provenen d’altres regions), h-  Predominantment hivernant (la part quantitativament  més important de la població present a l’hivern prové 
d’altres regions, però també hi ha exemplars que són residents), D- Origen desconegut o en una proporció indefinida que no permet estimar si predomina 
la part resident o exclusivament hivernant.

MAMÍFERS

La informació geogràfica sobre el valor de conservació dels mamífers ha estat elaborada per l’empresa Minuartia a partir de 
l’estudi de probabilitat d’aparició de les diferents espècies de mamífers, i mostra valors molt poc destacables al municipi. Les 
poblacions de mamífers a l’espai natural Colls i Miralpeix són les habituals dels ambients mediterranis. Tanmateix, pel fet de 
tractar-se d’un mosaic agroforestal existeixen diferents espècies de rates pinyades amb estats de conservació vulnerables i en 
perill. La pervivència d’aquest grup de mamífers depèn en bona part de la qualitat dels insectes i, per això, una agricultura sense 
elements tòxics és fonamental per a la seva conservació. A la taula següent es pot veure el llistat d’espècies potencialment 
presents al municipi (en vermell es marquen aquelles espècie amb major grau d’amenaça i en groc les qualificades de 
vulnerables). En aquests llistats hi apareixen espècies que potencialment poden trobar-se a l’entorn de l’espai natural Colls i 
Miralpeix, per les condicions geogràfiques, orogràfiques, climàtiques, de vegetació... que hi convergeixen. No es tracta, doncs, 
de llistats elaborats a partir de reculls de cites al municipi, però és molt orientatiu.

Espècie Nom català IUCN
Atelerix algirus Eriçó africà LC

Hypsugo savii Ratpenat muntanyenc NT

Martes foina Fagina LC

Meles meles Toixó LC

Miniopterus schreibersii Ratpenat de cova VU

Mus spretus Ratolí mediterrani LC

Myotis blythii Ratpenat orellut mitjà VU

Myotis capaccinii Ratpenat de peus grans EN

Oryctolagus cuniculus Conill de bosc VU

Plecotus austriacus Ratpenat gris NT

Rhinolophus mehelyi Ratpenat mitjà de ferradura VU

Sciurus vulgaris Esquirol comú LC

Suncus etruscus Musaranya nana LC

Sus scrofa Porc senglar LC

Vulpes vulpes Guineu LC

El rat penat orellut mitjà, una de les espècies potencialment a la zona.Descripció del camp Estatus IUCN: EN, en perill; VU, vulnerable; NT, quasi amenaça-
da; LC, preocupació menor); DD, dades insuficients. Més dades sobre l’estat dels 
mamífers a España: Libro Rojo (SECEM 2006 http://www.secem.es)
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RÈPTILS
El valor de conservació del territori pel que fa als rèptils és força destacable en el municipi, sobretot al sector est del terme. A 
tall informatiu, en la següent taula es llisten les espècies potencialment presents a la zona, en base a l’estudi de probabilitat 
d’aparició elaborat per l’empresa Minuartia (en groc es marquen les espècies amb major grau d’amenaça). Aquestes són espè-
cies pròpies dels ambients naturals formats per mosaics d’espais oberts i boscos. Destaquem la localització de la tortuga de 
rierol (Mauremys leprosa), una espècie considerada vulnerable que trobaríem a la desembocadura del riu Foix potencialment. 

El sargantaner gros, un rèptil típic dels pedregars de la zona.

Nom científic Nom català Estatus UICN
Hemorrhois hippocrepis Colobra de ferradura LC
Rhinechis scalaris Serp d’escala LC
Malpolon monspessulanus Serp verda LC
Natrix natrix Serp de collaret LC
Anguis fragilis Vidriol LC
Hemidactylus turcicus Dragó rosat LC
Tarentola mauritanica Dragó comú LC
Podarcis hispanica Sargantana ibèrica LC
Psammodromus algirus Sargantaner gros LC
Psammodromus hispanicus Sargantaner petit LC
Chalcides striatus Lludrió llistat LC
Mauremys leprosa Tortuga de rierol VU

Descripció del camp Estatus IUCN: EN, en perill; VU, vulnerable; LR, risc 
baix (inclou tres categories: CD, que depèn de programes de conservació; 
NT, quasi amenaçada; LC, preocupació menor); DD, dades insuficients.

PLANEJAMENT TERRITORIAL I ESPAIS 
PROTEGITS

D’acord amb el Pla Territorial de la Regió Metropolitana de 
Barcelona, la major part del l’espai natural és també de pro-
tecció especial. També s’aprecia que té la mateixa qualifica-
ció la franja dins el terme de Vilanova i la Geltrú per sobre de 
la Punta Llarga. 
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ANNEX 4   CARTOGRAFIA TEMÀTICA

COLLS I MIRALPEIX
- Unitats geomorfològiques
- Cobertes del sòl (1956)
- Cobertes del sòl (1993)  
- Cobertes del sòl (2009)
- Hàbitats (2009)
- Hàbitats de boscos de repoblació amb coníferes
- Valoració botànica dels hàbitats (2008) 
- Grau d’amenaça dels hàbitats (2008)
- Hàbitats d’Interès Comunitari (2008)
- Valor de conservació dels ocells a l’estiu i a l’hivern 
- Valor de conservació dels mamífers 
- Valor de conservació dels rèptils 
- Dinamisme agrari i zones d’interès agrari
- Planejament del Pla Territorial

FOIX I LA PLATJA LLARGA
- Unitats geomorfològiques
- Cobertes del sòl (1956)
- Cobertes del sòl (1993)  
- Cobertes del sòl (2009)
- Hàbitats (2009)
- Valoració botànica dels hàbitats (2008) 
- Grau d’amenaça dels hàbitats (2008)
- Hàbitats d’Interès Comunitari (2008)
- Valor de conservació dels ocells a l’estiu i a l’hivern 
- Valor de conservació dels mamífers 
- Valor de conservació dels rèptils 
- Planejament del Pla Territorial


