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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1. OBJECTIUS 

 

La finalitat del Pla d’usos del Fluvià en l’àmbit municipal de Sant Pere Pescador és 

fer compatible el manteniment i funcionalitat de l’espai fluvial amb el gaudi dels 

ciutadans en relació al riu. 

 

Així doncs, el Pla d’Usos del Fluvià zonificarà l’espai fluvial del riu en l’àmbit 

territorial del riu en funció de la dinàmica hidrològica i les característiques dels 

marges del riu i la vegetació de ribera i determinarà els usos admesos i no admesos 

en cadascuna de les zones definides.  

 

De manera específica, el Pla tractarà els usos i les potencialitats vinculades al 

sector del marge dret del riu on s’hi emplaça l’actual Oficina de Turisme, en tant 

que punt de dinamització socioambiental del conjunt de l’àmbit fluvials i del Parc 

Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 

 

 

1.2 METODOLOGIA 

 

El Pla d’usos del Fluvià parteix d’una diagnosi del riu i el seu entorn i determina els 

riscos i oportunitats vinculades. A partir d’aquesta diagnosi, s’estableix una 

proposta d’usos i normativa i s’elaborarà un pla d’implantació on es definiran els 

mitjans necessaris, identificant prèviament els recursos ja existents i s’assignaran 

pressupostos i calendari.  

 

El Pla parteix de la diagnosi efectuada en el marc dels treballs de l’Agenda 21 i es 

complementa amb altre informació vinculada específicament a l’espai fluvial. En  

aquest segon bloc d’informació, és d’especial rellevància el treball de Planificació de 

l’Espai Fluvial (PEF) del Fluvià en curs de realització per part de l’ACA. Tanmateix, 

però, no ha estat possible disposar de documentació relativa a aquests treballs atès 

que, segons la informació facilitada per l’ACA, l’estat de redacció actual no permet 

disposar de documents ni tant sols en fase d’esborrany. Les determinacions 

contingudes en aquest pla d’usos, doncs, restaran subjectes a les modificacions 

oportunes un cop es disposi del PEF aprovat. 
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A manca dels documents específics relatius a la PEF del Fluvià, s’han tingut en 

compte altres documents metodològics editats per l’ACA: 

 “Criteris d’intervenció en espais fluvials”. ACA, 2002. 

 “Directrius de planificació i gestió de l’espai fluvial”. Guia tècnica. ACA, 

2006. 
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2.  SITUACIÓ ACTUAL 
 

2.1. CARACTERITZACIÓ DEL FLUVIÀ A SANT PERE PESCADOR 

 

2.1.1. HIDROGRAFIA I HIDRODINÀMICA 

 

El riu Fluvià és un curs fluvial prepirinenc que té la seva capçalera al massís del 

Puigsacalm i un recorregut d’uns 70 km amb una direcció general est – oest. El seu 

règim és pot definir com pluvial i, per tant, amb uns ritmes d’oscil·lació propis dels 

rius mediterranis. Tanmateix, el règim està actualment fortament modificat.   

 

A Sant Pere Pescador, el riu es troba en el seu tram baix i desembocadura que és 

del tipus plana deltaica. Antigament, tota la plana entre la Muga i el Fluvià actuava 

com una única àrea de desguàs, configurada com una zona humida de transició 

entre les aigües continentals i marines que s’anava modificant segons els règims 

d’aportacions dels rius i que es retreballava amb les avingudes extraordinàries. 

Actualment, la regulació dels eixos fluvials, l’ocupació de la plana, el dessecament 

històric dels aiguamolls, etc. ha modificat aquesta dinàmica hidràulica que només 

es recupera, en part, en les avingudes extraordinàries.  

 

El drenatge de les zones humides s’ha anat fent amb la construcció de nombrosos 

canals i regs que solquen actualment la plana. Amb aquesta xarxa de canals es 

deriven cabals per a reg, es regulen els nivells de certs conreus (arrossars i prats 

inundables) i es drenen els terrenys periòdicament inundables.  

 

Un d’aquests recs és el rec Sirvent, al nord del terme de Sant Pere Pescador, que 

discorre en direcció est – oest i que connecta amb el Fluvià a través del canal de la 

Llauna, molt a prop de la desembocadura. 

 

El comportament hidràulic del riu Fluvià està fortament condicionat en el seu últim 

tram per la influència del mar: l’oscil·lació de la cota de làmina d’aigua del mar té 

una influència directa sobre la làmina d’aigua del riu. D’altra banda, com és propi 

dels ambients deltaics, hi ha un equilibri dinàmic a la desembocadura on els 

sediments aportats són retreballats pel mar i la desembocadura roman oberta o 

tancada segons l’energia del cabal que es desaigua. Aquest equilibri està també 

modificat en l’actualitat pels dragats que es fan a la desembocadura per permetre 

la sortida de les embarcacions.  
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L’ACA disposa d’una estació d’aforament en el curs baix del Fluvià situada aigües 

amunt de Sant Pere Pescador, al terme municipal de Garrigàs (Estació Aforament – 

Garrigàs; coordenades UTM: 496332, 4667058). Les dades consultades permeten 

apreciar que el cabal mitjà circulant pel riu ha tendit a disminuir en els darrers 

anys.  

 

Figura 2.1.1. Evolució del cabal mitjà anual en el curs baix del Fluvià 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’ACA. 
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L’any 2008, el cabal mitjà anual va ser de 3,29 m3/s.   

 

El Fluvià voreja el nucli urbà de Sant Pere. En aquest tram el riu està endegat: al 

marge nord es troba el nucli i al marge sud el dic del port de Sant Pere Pescador. 

Ambdues zones estan unides per un pont sobre el riu. El riu torna a estar modificat 

a prop de la desembocadura on l’any 1977 s’aprovà el projecte d’ordenació Fluvià 

Nàutic, també conegut com Fluviamarina: es construïren una xarxa de canals per 

amarrar embarcacions dins d’un complex urbanístic, però la urbanització quedà 

paralitzada. Al febrer del 2003, una resolució de la Conselleria de Política Territorial 

i Obres Públiques, indica la requalificació dels terrenys, que eren de sòl urbà, 

convertint-los en no urbanitzables.  

 

Un cop passat el nucli urbà, i abans de l’esmentat Fluviàmarina, el Fluvià es divideix 

en dos braços formant l’illa de Caramany; el braç del marge esquerre es va obrir 

l’any 1979 per evitar l’erosió a l’altre marge del riu. 
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2.1.1. AIGÜES SUBTERRÀNIES 

 
El municipi de Sant Pere Pescador està inclòs totalment a la massa d’aigua número 

32 identificada i caracteritzada per l’ACA anomenada: Fluviodeltaic del Fluvià – 

Muga. Els aqüífers inclosos en aquesta massa d’aigua són: 

 L’aqüífer profund de la plana al·luvial del Fluvià i la Muga. 

 L’aqüífer superficial de la plana al·luvial del Fluvià i la Muga. 

 

És aquest segon aqüífer el que pren rellevància en tot allò que afecta al Fluvià ja 

que riu i aqüífer es troben en connexió hidràulica. Es tracta d’un aqüífer superficial 

d’entre 15 a 20 m de potència i de tipus lliure. Litològicament, està constituït pels 

sediments de la plana fluviodeltaica: graves a les àrees proximals de la plana i 

sorres a les àrees més distals. La zona de recàrrega és constituïda per tota l’àrea 

aflorant de l’aqüífer i a través dels rius Fluvià i Muga en els trams dominantment 

influents, a l’entrada de la plana al·luvial.  

 

Respecte a l’aqüífer profund, és un aqüífer confinat en general però té connexió 

hidràulica amb l’aqüífer superficial en àrees proximals i arriba a ser surgent en 

àrees distals. Entre ambdós nivells aqüífers hi ha un tram d’entre 15 a 25 m de 

predomini argilós – llimós que actua com aquitard multicapa i els individualitza.  

 

El gradient hidràulic general va d’oest a est i la profunditat del nivell piezomètric 

oscil·la entre 1 m i –0,5. 

 

Pràcticament el 100% de l’extensió de la massa d’aigua Fluviodeltaic del Fluvià – 

Muga està inclosa en els límits de designació de les zones vulnerables a la 

contaminació per nitrats d’origen agrari. Així mateix, els dos aqüífers que formen 

part aquesta massa d’aigua es troben inclosos en el Decret 328/88, d’octubre pel 

qual s’estableixen normes de protecció addicionals per determinats aqüífers de 

Catalunya, en aquest cas, els aqüífers del delta dels rius Fluvià i la Muga. 

 

 

2.1.2. USOS DEL SÒL 

 

La major part de la superfície del terme municipal de Sant Pere Pescador és 

agrícola i els conreus arriben fins a la vora del riu. Els conreus són de regadiu. 
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Majoritàriament es tracta de fruita dolça, sobretot pomeres que tenen una gran 

tradició al municipi. Aquestes són més extenses al marge esquerre, en el tram 

entre el límit de terme i el nucli urbà i al marge dret, davant de l’illa de Caramany. 

La resta són altres conreus intensius de regadiu.  

 

Figura 2.1.2. Usos del sòl tradicionals 
Font: Elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques del DMAH i l’estudi de 
connectivitat social, ecològica i paisatgística. 

 

 

 
2.1.3. ESPAIS PROTEGITS I ELEMENTS D’INTERÈS 

 
Una tercera part del terme municipal de Sant Pere Pescador (618,87 ha) estan 

incloses en l’espai del PEIN “Aiguamolls de l’Alt Empordà”. La superfície total de 

l’espai és de 4.973,50 ha a la comarca i 2.857,71 ha marines. Aquest espai del 

PEIN forma part de la proposta catalana d’incorporació a la Xarxa Natura 2000 com 

a LIC (Lloc d’Importància Internacional) i ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les 

Aus) amb la tipologia d’espais d’aiguamolls litorals (codi espai ES0000019).  
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El riu Fluvià, aigües amunt de Sant Pere Pescador, també forma part de la proposta 

catalana de Xarxa Natura 2000, com a LIC, amb la tipologia d’espais d’aigües 

continentals (codi espai ES5120021). 

 

A més a més, la major part de la superfície del PEIN està declarat espai natural de 

protecció especial amb la figura de parc natural: el Parc Natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà, creat al 19831. L’àmbit del Parc Natural coincideix amb l’espai terrestre 

del PEIN a excepció del sector Fluviàmarina que forma part del PEIN però no del 

Parc Natural.  

 

Dins del parc natural i en el terme municipal de Sant Pere Pescador, una part del 

Fluvià que inclou l’illa de Caramany és reserva natural parcial creada mitjançant el 

Decret 123/1987) per a la protecció de la llúdriga. Dins la “Reserva Natural Parcial 

Illa de Caramany”, l’àmbit concret de l’illa encara té una protecció més estricta i 

constitueix la “Reserva Integral III dels Aiguamolls de l’Empordà Illa de Caramany”. 

 

El Parc Natural està proposat com a Reserva de la Biosfera dins del Programa MAB 

(Man and Biosphere) de la Unesco. 

 
 
Figura 2.1.3. Espais de protecció especial: Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà a Sant 

Pere Pescador. 
Font: web del Parc Natural. 

 

                                                 
1 L’any 1983 es formula la Llei 21/1983, de 28 d'octubre de declaració de paratge natural d’interès 
nacional de reserves integrals zoològiques i botàniques dels Aiguamolls de l'Empordà. Posteriorment, la 
Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, en la disposició final primera, modifica la denominació 
dels paratges naturals d’interès nacionals de la Garrotxa i dels Aiguamolls de l'Empordà, per la de parc 
natural. 
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La RNP de l’Illa de Caramany està inclosa a la Llista de zones humides 

d'importància internacional segons el Conveni de Ramsar2. 

 

Al llarg dels marges del Fluvià a Sant Pere Pescador es troben superfícies ocupades 

per hàbitats considerats d’interès comunitari: 

 

 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera. L’albereda (Irido-Populetum 

albae) és una comunitat caracteritzada pel seu estrat arbori alt de Populus 

alba, amb Ulmus minor, Fraxinus angustifolia a sota i un sotabosc amb 

Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Rubus ulmifolius, etc. Constitueix 

el bosc en galeria del Fluvià. És la comunitat climàcica allà on el nivell freàtic 

és proper a la superfície. Al terme de Sant Pere Pescador es troba força 

malmesa degut a la canalització del tram final del Fluvià. Els fragments 

millor conservats es localitzen a la Illa de Caramany i el seu entorn (al 

marge esquerre del riu) i entre el nucli de Sant Pere Pescador i el límit de 

terme municipal, sempre dins els límits del Parc Natural. 

 

 Prats de dall de terra baixa i de muntanya mitjana. Els prats de dall 

(Gaudinio-Arrhenetheretum) s’instal·len de forma natural en terrenys 

deprimits que s’inunden durant els períodes plujosos i que resten humits fins 

a finals de la primavera. Es caracteritzen per la presència de Linum 

usitatissimum subsp. angustifolium, Trifolium squamosum subsp. 

squamosum, Gaudinia fragilis, Geranium dissectum, etc. Són prats 

seminaturals que es mantenen gràcies a la intervenció de l’home. Al 

municipi de Sant Pere Pescador (Arrehenaterion); alguna clapa al marge 

esquerre, davant de l’illa de Caramany, fora ja dels límits del Parc Natural. 

 

 Estanys eutròfics amb vegetació natant (Hydrocantion) o poblaments 

dispersos d’espigues d’aigua (Potamion); una petita clapa aigües amunt del 

nucli urbà, al marge esquerre del riu, a cavall entre els termes de Sant Pere 

i l’Armentera.   

 

                                                 
2 Resolució de 15 de març de 1993, inclusió a la llista del Conveni de Zones Humides d'importància 
internacional, especialment com a hàbitat per als ocells aquàtics (Ramsar) (BOE 73, 26-03-93). 
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 En el marge dret del tram proper a la desembocadura, es troben prats i 

jonquers halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi) i matollars halòfils 

mediterranis (Sarcocornetea fructicosae). 

 

El municipi de Sant Pere Pescador, i especialment el sector inclòs al Parc Natural 

dels Aiguamolls de l’Empordà, representa un dels espais naturals de Catalunya amb 

major biodiversitat animal. Entre la ictiofauna, els més destacables per la seva 

raresa són l‘espinós (Gasterosteus aculeatus) i el fartet (Lebias ibera). La xarxa 

hídrica presenta també presència abundant d’amfibis com la granota verda (Rana 

perezi), el gripau corredor (Bufo calamita), la granota pintada (Discoglossus pictus) 

i la reineta (Hyla meridionalis). Les poblacions de rèptils estan també ben 

representades i en destaquen la tortuga de rierol (Mauremys caspica), el lluert 

(Lacerta viridis), el lludrió estriat (Chalcides striatus) i les serps d‘aigua i de collaret 

(Natrix sp.). entre d‘altres.  

 

Els ocells constitueixen el principal atractiu faunístic de les zones humides pel que 

fa a les espècies vinculades als ambients aquàtics. En el terme de Sant Pere 

Pescador cal destacar la importància com a zona reproductora del corriol 

camanegre (Charadrius alexandrinus) a les dunes litorals, així com del picot garser 

petit (Dendrocopos minor) en els boscos de ribera del Fluvià. També cal destacar 

l’abundant presència estival del martinet de nit (Nycticorax nycticorax).  

 

 

2.1.4. ACTIVITATS DE LLEURE 

 

Les característiques climàtiques i l’entorn de Sant Pere Pescador han propiciat la 

implantació d’un seguit d’activitats de turisme esportiu i actiu. La presència de vent 

fort durant la major part de l’any l’han convertit en una localització apta per a la 

realització d’alguns esports aquàtics i marítims com el windsurf, el surf d’estel 

(kitesurf) o la vela. Aquestes activitats es realitzen, en part, a la desembocadura 

del Fluvià. A més, la profunditat del tram final del riu permet la seva navegabilitat 

des del nucli urbà de Sant Pere fins el mar. 

 

Actualment, les activitats esportives que es desenvolupen al riu, amb 

infraestructures o sense, són les següents: 
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 Pesca 

La pesca com a activitat econòmica està en regressió i té una presència 

residual. La pesca esportiva però, es practica tant a la zona de la 

desembocadura, a les Goles, com al tram final del riu.  

 

 Navegació 

És navegable tot el tram del Fluvià des del nucli urbà de Sant Pere fins a les 

Goles. La navegació es fa pel canal esquerre (nord), ja que el port esportiu 

de Sant Pere o Club Nàutic se situa al marge dret del riu, davant del nucli 

urbà. Des d’aquí les embarcacions davallen o remunten el riu passant l’illa 

de Caramany pel braç esquerre (nord), ja que en el canal dret el pas està 

restringit per trobar-se dins els límits de la reserva. Embarcacions alienes al 

port també remunten el riu per anar a proveir-se de carburant.  

 

Al marge esquerre, entre el nucli urbà i el sector Fluviàmarina, es troba 

l’embarcador municipal la Llissa i, entre el sector Fluviàmarina i el canal de 

la Llauna, l’Escola de Vela. A més, el canal de la Llauna també té trànsit 

d’embarcacions procedents del rec Sirvent i els embarcadors del Càmping 

Nàutic Almatà a Castelló d’Empúries. 

 

 Bany 

El bany és prohibit a la desembocadura però a la pràctica es duu a terme. A 

més hi ha, platgetes fluvials al llarg dels marges a la part baixa del riu. 

 

 Altres activitats nàutiques 

La zona de la desembocadura, coneguda com Les Goles, es una àrea on es 

porta a terme la pràctica d’esports com el windsurf, el surf d’estel (kitesurf) i 

la vela.  

 
El Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà també proporciona una tipologia de 

turista actiu i amant del medi natural a Sant Pere Pescador, ja que ofereix set 

itineraris diferents per recórrer a través del parc. El municipi acull una de les seus 

del Parc, un punt d’informació, un àrea de lleure i un mirador; sempre a l’entorn del 

parc natural i, per tant, del riu Fluvià. 

 

També transcorre proper al marge esquerre del riu un tram del sender de llarg 

recorregut GR-92 dins de l’etapa “El Cortalet – L’Escala”. L’Ajuntament de Sant 
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Pere Pescador també proposa altres itineraris com per exemple l’entorn del riu 

Fluvià (correctament senyalitzat), que també dóna la possibilitat de realitzar-lo en 

bicicleta.  

 

 

2.2. RISCOS I IMPACTES 

 

2.2.1. INUNDABILITAT 

  
El document “Delimitació de zones inundables per a la redacció de l’INUNCAT” 

elaborat per l’Agència Catalana de l’Aigua, estableix les zones inundables per a 

períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys, així com les zones potencialment 

inundables segons criteris geomorfològics i els punts crítics que impedeixen el bon 

desguàs de l’aigua. 

 

Les avingudes extraordinàries modelitzades desborden l’àmbit del riu i s’estenen 

per tota la plana deltaica. A més cal tenir en compte la possible coincidència 

d’episodis de pluja intensa amb llevantades (vents forts de component mar – 

terra). En aquests cassos, el mar fa un efecte barrera al desguàs de l’aigua que 

provoca una forta regressió en el riu. Això pot empitjorar les condicions 

d’inundabilitat provocades per avingudes de període de retorn elevat o, fins i tot, 

pot provocar per sí mateix unes greus condicions d’inundabilitat davant avingudes 

de menor període de retorn. És a dir, avingudes amb un cabal que en condicions 

normals el riu podria desaiguar cap al mar, són retingudes per l’efecte barrera 

provocat per la situació de llevant i provoquen la inundació. 
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Figura 2.2.1. Delimitació hidràulica del tram baix del riu Fluvià segons l’INUNCAT. 
Font: ACA.3 

 

 
 
L’ACA també delimita les zones potencialment inundables segons criteris 

geomorfològics. Segons aquesta delimitació, tot el terme municipal de Sant Pere 

Pescador queda inclòs dins de la zona potencialment inundable. Dins del terme es 

distingeixen dues zones de risc: 

 

 El Fluvià desborda aigua amunt de Sant Pere Pescador pel marge esquerre, 

afectant la zona urbana.  

 

 Aigües avall del pont de la carretera GI-6303 el riu desborda per ambdós 

marges afectant la zona dels càmpings. 

                                                 
3 Aquesta imatge és un extracte del plànol “Delimitació hidràulica de les zones potencialment 
indundables”, a escala 1:50.000 en format pdf publicat pel l’ACA al seu web.  

Zones inundables en diferents 
períodes de retorn: 
 

- en vermell: 50 anys 
- en blau: 100 anys 
- en verd: 500 anys 

18



PLA D’USOS DEL FLUVIÀ. Agenda 21 Sant Pere Pescador                                    

 

 SPORA Serveis Ambientals 
 

 
Figura 2.2.2. Delimitació geomorfològica del tram baix del riu Fluvià segons l’INUNCAT. 

Font: ACA.4 

 

 

 
  
 

De l’anàlisi de les zones inundables es desprèn que el propi nucli urbà de Sant Pere 

Pescador i altres àrees urbanitzades del municipi es troben en risc d’inundació. Així 

queda recollit en el document IMPRESS, redactat per l’ACA en aplicació de la 

Directiva Marc de l’Aigua, que reflecteix les zones urbanitzades que es troben dins 

zona inundable. 

 

                                                 
4 Aquesta imatge és un extracte del plànol “Delimitació geomorfològica de les zones potencialment 
indundables”, a escala 1:50.000 en format pdf publicat pel l’ACA al seu web.  
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Figura 2.2.3. Zones urbanes en zona inundable en el document IMPRESS. 
Font: ACA. 

 

 

 

 

2.2.2. SALINITZACIÓ  

 

Les actuacions antròpiques efectuades durant els darrers trenta anys han ocasionat 

canvis significatius en la dinàmica natural del riu Fluvià i els aqüífers associats: 
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 Les obres de canalització i eliminació de meandres han retallat el curs del riu 

Fluvià fins 2,2 km.  
 

 Les extraccions d’àrids efectuades a la pròpia llera han rebaixat la cota del 

riu uns 2 m.  
 
Segons la informació recollida en la fitxa d’anàlisi de pressions i impactes de la 

massa d’aigua 32: Fluviodeltaic del Fluvià – Muga, recollida en el documents 

IMPRESS, a la zona del riu Fluvià s’han constatat afeccions a la quantitat i a la 

qualitat de l’aigua subterrània degudes a extraccions d’àrids i obres de canalització. 

Entre 1970 i 1987 es van realitzar una sèrie de treballs consistents en modificació, 

canalització, eixamplament, rebaix del fons i dragatge de la llera del riu des de 

Saldet (municipi de Ventalló) a Sant Pere Pescador fins l’O de Saldet. El dragatge 

del tram de riu d’aigües amunt de Sant Pere Pescador, a més, s’ha mantingut amb 

posterioritat a l’any 1987. D’altra banda, consten activitats extractives en domini 

públic hidràulic, ara ja finalitzades, com les explotacions “Fluvià – Camp de Futbol” i 

Fluvià – Pont N. Urbà” de les que n’era titular l’Ajuntament de Sant Pere Pescador. 

 
Totes aquestes actuacions han implicat dos efectes importants sobre el medi 

hidrogeològic: 

 
 pèrdua d’un volum no quantificat d’aigua de l’aqüífer amb el corresponent 

rebaix permanent del nivell freàtic en una àrea decamètrica-hectomètrica 

paral·lela al riu en el tram rebaixat, i 

 
 possibilitat, (puntualment constatada) d’entrada d’aigua salina pel fons del 

riu, a cota inferior a zero, fins a Saldet. 

 
En definitiva, hi ha un desplaçament cap a l’interior de la cota zero del perfil del riu 

i de la cota zero piezomètrica, rebaixant el nivell freàtic de l’aqüífer superficial de 

ribera en uns 2 m i afavorint la progressió de la intrusió salina a través del riu fins a 

una longitud de 4,7 km comptats des de la línia de costa. 
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2.2.3. ALTRES IMPACTES 

 
El tram baix del Fluvià5 està considerada una massa d’aigua amb risc mig 

d’incompliment dels objectius de la Directiva Marc de l’Aigua. Els aqüífers 

fluviodeltaics vinculats al riu, per la seva banda, tenen un risc d’incompliment que 

s’ha qualificat com a massa amb risc d’incompliment basat en el risc avaluat sobre 

l’estat químic de la massa d’aigua. 

 
L’anàlisi de les problemàtiques porta a definir els següents aspectes que expliquen  

el risc d’incompliment dels objectius de la DMA: 

 

 Contaminació per adobs d’origen ramader 
 

S’ha detectat un excés de nitrats en les aigües subterrànies. L’origen de 

l’impacte es troba en els municipis amb aplicacions de nitrats que superen 

els 170 Kg N / ha / any: Biure, Cabanes, Vilamalla, Masarac, 

Vilafant, Riumors, Borrassà, Vilamacolum. 
 
  
 

 Contaminació associada a pràctiques agrícoles 
 

Les aigües del litoral del municipi de Sant Pere Pescador tenen una qualitat 

del fitoplàncton deficient i un estat químic, amb presència de DDT i altres 

plaguicides.  

 
Així mateix, també s’afecta la qualitat de les zones humides dels meandres 

del Fluvià que s’han qualificat en un estat mediocre en aplicació de l’índex 

QAELS (qualitat de les aigües d’ecosistemes lenítics soms). 

 
 Alteracions morfològiques dels marges fluvials i de les zones 

humides 
 
L’aplicació de l’índex ECELS (estat de conservació dels ecosistemes lenítics 

soms) dóna valors mediocres a les zones humides dels Aiguamolls de 

l’Empordà incloses les dels meandres del Fluvià. 

 
 
 
 
 

                                                 
5 Correspon al tram caracteritzat al document IMPRESS com a massa d’aigua 2100060 “El Fluvià des de 
la confluencia del Llierca fins al mar”. 
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 Extraccions d’àrids 
 

Ja s’han explicat els efectes sobre el riu Fluvià i l’aqüífer fluviodeltaic en 

l’apartat anterior. A més, s’han detectat nivells elevats de metalls pesants en 

l’aqüífer. 

 
 Contaminació per insuficiències en el tractament d’aigües residuals 

urbanes 
 

Les aigües de l’aqüífer fluviodeltaic estarien afectades en la seva qualitat per 

l’abocament de les EDAR situades aigües amunt de Sant Pere Pescador. En 

canvi, les aigües residuals de Sant Pere, que encara s’aboquen sense 

depurar, afectarien al litoral d’aquest municipi. El projecte de connexió dels 

sistemes de sanejament de Sant Pere Pescador i l’Armentera a l’EDAR de 

l’Escala ha de donar solució a l’abocament d’aigües residuals al riu Fluvià. 

 
 Espècies invasores 

 
Al tram baix del Fluvià es localitzen Presència de 5 espècies diferents 

de peixos introduïdes, cranc americà, tortuga de Florida i visó. 

 
Ja s’han explicat els efectes sobre el riu Fluvià i l’aqüífer fluviodeltaic en 

l’apartat anterior. A més, s’han detectat nivells elevats de metalls pesants en 

l’aqüífer. 
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Figura 2.2.4. Problemàtiques detectades a la conca del Fluvià 
  Font: ACA 

 

 

D’altra banda, en l’Estudi per a l’ordenació i regulació dels usos recreatius i 

protecció del medi físic en el tram baix del riu Fluvià redactat per l’ACA (desembre 

de 2003), es detecten una sèrie d’afectacions al riu derivades de les activitats de 

lleure que acull.  

 
Aquestes afectacions són les següents: 
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Taula 2.2.1.  Afectacions al sistema fluviodeltaic del Fluvià 
Font: ACA 

ACTIVITAT SITUACIÓ ACTUAL IMPACTES 
Existent tot i estar prohibit a les 

Goles. Perill de trànsit 
d’embarcacions i corrents 

d’aigua. 

 
Degradació dels sistemes dunars. 

 
 

BANY 

Existència de petites platges 
fluvials 

Artificialtzació de la llera del riu. 

Descontrol entre els diferents 
usuaris i incompliment de la Llei 

de Costes a les Goles. 
 
 

Presència d’olis i combustibles en 
les aigües. 

 
 

Trànsit elevat al rec Sirvent i el 
canal de la Llauna amb perill de 

col·lisió. 

Afecció acústica, emissions 
contaminants erosió de les lleres. 

A l’escola de Vela la navegació 
entra en conflicte amb els 

pescadors recreatius i els usuaris 
d’embarcacions a motor. 

 

Embarcacions a l’embarcador 
municipal “La Llissa” 

Deteriorament de la llera 
provocat pel moviment de les 

embarcacions dins l’aigua degut 
als vents i l’onatge de les 
embarcacions a motor. 

Navegació pel marge esquerre de 
l’illa de Caramany 

Impacte a la reserva integral, 
erosió de les lleres, contaminació 

acústica i atmosfèrica. 

NAVEGACIÓ 

El Port Esportiu fomenta el trànsit 
pel riu per les embarcacions 

alienes que remunten el Fluvià 
pel servei de subministrament de 

carburant. 

 
Abocament de carburants, 

intensificació dels efectes ja 
esmentats relacionats amb la 

navegació. 

PESCA 

Permesa la pesca recreativa i 
professional. 

 
Conflicte entre els navegants i els 

pescadors en algunes zones. 

Ocupació de l’espai dunar a les 
Goles. 

 
Deteriorament del bosc de ribera 

en algunes zones. 
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3.   DESENVOLUPAMENT DEL PLA D’USOS  
 
 

3.1. ÀMBIT DEL PLA 

 

L’àmbit del Pla d’Usos és l’espai fluvial del Fluvià en el tram que transcorre per Sant 

Pere Pescador. Es considera espai fluvial la zona ocupada per la llera pública i els 

terrenys de titularitat privada o pública que l’envolten i que integren el corredor 

biològic associat al riu, la vegetació de ribera i la zona inundable. 

 
El Pla d’Usos que es proposa incorpora la terminologia aprovada per l’Agència 

Catalana de l’Aigua i la seva proposta de zonificació de l’espai fluvial sota una 

concepció territorial6. Les zones definides en l’espai fluvial són les següents: 

 
 Llera: és la part de l’àmbit fluvial que concentra les avingudes ordinàries. Es 

correspon amb el que la llei d’Aigües defineix com a domini públic hidràulic i 

per a la seva delimitació es parteix de la línia inundada en la màxima 

crescuda ordinària.  

 
 Zona fluvial: és constituïda per la llera i les seves riberes. Es defineix a 

partir de la franja delimitada amb la zona ocupada per la màxima avinguda 

amb un període de retorn de 10 anys i es completa amb criteris 

geomorfològics i biològics, amb especial atenció a que contingui la franja de 

vegetació de ribera considerada necessària per la funcionalitat ambiental del 

sistema. 

   
 Sistema hídric: és aquella zona de l’espai fluvial necessària per preservar 

el règim de corrents en cas d’avinguda. Té com a referència la línia inundada 

per la màxima avinguda amb període de retorn de 100 anys i la seva 

delimitació es completa amb criteris geomorfològic. 

 
 Zona inundable: és la part de l’espai fluvial ocupada en el cas de les 

avingudes extraordinàries. Ve definida per la franja inundada per la màxima 

avinguda amb període de retorn de 500 anys. La seva gestió ha d’anar 

encaminada a minimitzar els potencials efectes catastròfics de les avingudes 

extraordinàries. 

                                                 
6 Concepció integradora que intenta tenir en compte totes les circumstàncies que es donen en un 
territori, incloses les jurídiques, més enllà d’altres perspectives basades només en el comportament 
hidràulic. 
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La zona inundable, doncs, és una àrea de l’espai fluvial que s’ha de gestionar i 

ordenar en atenció a un risc però la seva funcionalitat habitual no és el drenatge. A 

més en una zona deltaica com la que ens ocupa, el drenatge natural en condicions 

d’avinguda extraordinària pot canalitzar-se per qualsevol àmbit de la plana; així 

s’ha vist en la delimitació de les zones inundables per a l’INUNCAT en que 

pràcticament tot el terme municipal pot considerar-se com a tal.  

 

Figura 3.1.1.  Zonificació de l’espai fluvial 
Font: ACA. 

 

 
La delimitació exacta d’aquestes zones s’ha de fer a partir d’estudis hidràulics de 

nivell local, que queden fora de l’àmbit d’aquest treball. L’ACA està abordant aquest 

estudi amb els treballs del PEF. Mentre no es disposa d’aquesta delimitació 

definitiva es tindran en compte aquests criteris a l’hora de definir l’àmbit d’actuació: 

 
Taula 3.1.1.  Criteris a tenir en compte en la zonificació fluvial 

Font: ACA. 
 

CRITERI DEFINICIÓ DEL CRITERI 

Endegaments o trams 
urbans consolidats   

El sistema hídric s’ajusta a l’espai endegat 
si és suficient per absorbir l’avinguda de 

període de retorn de 100 anys. 

Amplada màxima del 
sistema hídric 

Com a regla general, el sistema hídric no 
pot tenir des del límit de la màxima 

crescuda ordinària una amplada superior a 
100 m (corresponent a la zona de domini 

públic). 

 

28



PLA D’USOS DEL FLUVIÀ. Agenda 21 Sant Pere Pescador                                    

 

 SPORA Serveis Ambientals 
 

El tram baix del riu Fluvià és constituïts per un conjunt de sistemes naturals rics i 

molts diversos, la qual cosa li ha merescut la inclusió en el Parc Natural dels 

Aiguamolls de l’Empordà reconegut  en diverses categories de protecció 

internacionals. Tot i així, pateixen problemes derivats de l’activitat antròpica que 

s’han descrit a l’apartat 2.2.  

 
El Pla d’Usos, doncs, pretén proposar una ordenació dels usos de la zona fluvial i, si 

escau, del sistema hídric, que facin compatible la preservació dels valors i el gaudi 

de la població envers aquest espai. Així, doncs, el Pla incidirà especialment en tot 

allò que es pot considerar usos recreatius.  

 
 
 
3.2. OBJECTIUS I CRITERIS DE PROTECCIÓ AMBIENTAL  

 

3.2.1. CONSIDERACIONS PRÈVIES 

 

Els criteris d’ordenació i regulació establerts en aquest document estan condicionats 

al desenvolupament de la Planificació de l’Espai Fluvial del riu Fluvià. Per aquest 

motiu, els criteris d’ordenació i regulació dels usos recreatius i protecció del medi 

físic en el tram baix del riu Fluvià, quedaran subjectes en tot moment a possibles 

modificacions. 

 
D’altra banda la proposta resta sotmesa als objectius i criteris de protecció 

ambiental de rang superior que són d’aplicació i que es desglossen en l’apartat 

següent. 

 
 
3.2.2. PLANEJAMENT DIRECTRIU 

 

El Pla Director Territorial de l’Empordà estableix unes estratègies de 

desenvolupament territorial que a Sant Pere Pescador tenen diverses implicacions: 

 
 Sistema d’espais oberts  

Es delimita una superfície molt rellevant del municipi com a sòl de protecció 

especial on, a més dels espais inclusos al Parc Natural, incorpora el riu Fluvià 

com element significatiu del paisatge. Se’n destaca les closes (prats de 

pastura menys salobres, localitzades al tram baix del riu, de valor agrícola). 
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Per altre banda cal destacar el futur Pla Especial de protecció del medi natural i del 

paisatge dels Aiguamolls de l’Empordà, actualment en fase de tramitació. L’àmbit 

d’aquest pla especial és superior a l’actualment inclòs en el Parc Natural, de manera 

que permetrà una regulació específica per al sòl no urbanitzable del municipi, 

exceptuant el sector nord-oest del terme. En el Pla també es regulen activitats com 

la navegació al baix Fluvià. 

 
 
3.2.3. PLANIFICACIÓ HIDROLÒGICA 

 
Ja s’ha esmentat que l’ACA està duent a terme els treballs del PEF del Fluvià i que a 

la seva aprovació definitiva caldrà adaptar, si escau, el que es disposi en aquest Pla 

d’Usos. Tanmateix, a manca dels resultats del treball, cal tenir en compte els 

objectius generals de la planificació hidrològica i els objectius específics per al PEF 

del Fluvià. 

 
Segons la definició feta per l’ACA, l'objectiu general de la planificació dels espais 

fluvials és avançar en la resolució i l’ordenació dels diversos conflictes hidràulics, 

ambientals i morfodinàmics vinculats a la gestió de l’aigua i el medi hídric de l’espai 

fluvial. Per això, cal disposar d'un diagnòstic referit a l'estat actual de les xarxes 

fluvials principals de les conques catalanes en les diferents dimensions, i el 

plantejament i la proposició de solucions de caràcter integral. 

 
Els principals objectius, comuns a tots els treballs de planificació dels espais fluvials 

són: 

 

 Determinar els cabals de disseny de la conca i delimitar les zones inundables 

per a diferents períodes de retorn.  

 Avaluar l'estat ecològic dels ecosistemes fluvials.  

 Zonificar l'espai fluvial, tenint en compte la funcionalitat i les dinàmiques 

ecològiques i el comportament hidràulic de la xarxa fluvial.  

 Plantejar un conjunt de mesures orientades a resoldre els problemes 

detectats als diferents àmbits.  

 Definir els criteris de gestió i d'intervenció en els espais fluvials.  

 Sensibilitzar, informar i conscienciar la població, els ens locals i les entitats 

públiques o privades interessades a portar a cap els plans i programes per 

reduir la vulnerabilitat dels béns i les persones i millorar l'estat ecològic, a 

partir del coneixement obtingut amb la informació elaborada. 
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A més dels objectius generals i principals, comuns a tots els treballs de planificació 

de l'espai fluvial, cadascuna de les PEF compta amb uns objectius específics per tal 

de solucionar les problemàtiques singulars detectades als diferents àmbits d'estudi. 

Entre els objectius específics que pretén assolir la PEF de la conca del Fluvià, és 

d’aplicació a l’àmbit d’aquest Pla d’Usos el següent: 

 

 La recuperació dels antics meandres, especialment a les zones planeres del 

tram baix del riu Fluvià, afectades per explotacions d'àrids o bé per 

alteracions morfològiques. 

 

La proposta de Pla d’usos ha de tenir en compte també els usos admissibles en 

cadascuna de les zones que es delimiten en l’espai fluvial:  

 

 Usos admissibles en la zona fluvial. 

No es pot permetre cap ús llevat d’aquells previstos a la legislació aplicable 

en matèria de domini públic hidràulic: bany, navegació, etc.  

   
 Usos admissibles en el sistema hídric. 

No es por admetre cap edificació o construcció ni cap activitat que suposi 

una modificació sensible del perfil natural del terreny, que pugui representar 

un obstacle al flux de l’aigua o l’alteració del règim de corrents en cas 

d’avinguda. En l’àmbit d’aplicació del Pla d’Usos, són compatibles els usos 

següents: 

 
 Usos agraris (sense instal·lacions, ni edificacions, ni tancament 

de parcel·les). 

 Parcs, espais lliures i zones enjardinades i usos esportius a l’aire 

lliure sense edificacions ni construccions de cap mena. 

 Establiment longitudinal d’infraestructures de comunicació i 

transport, sempre que permetin la preservació del règim de 

corrents. 

 
 
3.2.4. NORMATIVA SECTORIAL 

 
El Pla d’Usos ha de tenir en compte, a més, el que es deriva de les normatives 

sectorials. 
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En aquest aspecte, cal tenir en compte que pràcticament el 100% de l’extensió de 

la massa d’aigua es troba Fluviodeltaic del Fluvià – Muga està inclosa en els límits 

de designació de les zones vulnerables a la contaminació per nitrats d’origen agrari. 

Així mateix, els dos aqüífers que formen part aquesta massa d’aigua es troben 

inclosos en el Decret 328/88, d’octubre pel qual s’estableixen normes de protecció 

addicionals per determinats aqüífers de Catalunya, en aquest cas, els aqüífers del 

delta dels rius Fluvià i la Muga. 

 

D’altra banda, l’Agència Catalana de l’Aigua té les competències per atorgar 

autoritzacions d’ús i ocupacions del domini públic hidràulic. En l’exercici d’aquestes 

competències, l’ACA ha elaborat una sèrie d’estudis i normatives encaminats a 

l’ordenació i la regulació dels usos recreatius que es desenvolupen en diferents 

masses d’aigua existents i a la protecció del mateix medi físic del qual en formen 

part. Una d’aquestes masses d’aigua, per a les quals s’ha proposat una regulació 

dels usos recreatius, és la part deltaica del riu Fluvià. Els criteris que regulen els 

usos recreatius al tram baix del Fluvià estan recollits al document “Criteris 

d’ordenació i regulació dels usos recreatius i protecció del medi físic en la part 

deltaica del riu Fluvià” redactat per l’ACA al novembre de 2005 per que 

constitueixin el referent tècnic i l’instrument normatiu al respecte. 

 

 

3.3  ORDENACIÓ I REGULACIÓ DELS USOS RECREATIUS I PROTECCIÓ 

DEL MEDI FÍSIC EN EL  TRAM BAIX DEL RIU FLUVIÀ 

 
3.3.1.NAVEGACIÓ 

 

És l’ús que més incidència té en l’equilibri entre els usos antròpics de l’àrea d’estudi 

i la seva preservació a través de tres components: la velocitat, la contaminació i 

l’espai ocupat.  

 

Es defineixen diferents trams de riu en funció de la tipologia de navegació admesa. 

Amb caràcter general, s’estableix la prohibició de navegar de nit i una velocitat 

màxima de navegació.  

 

A efectes d’ordenar la navegació, en el tram del riu Fluvià comprès entre la línia de 

l’anomenat Bosc Gran del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i la seva 
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desembocadura (bocana), s’estableixen les zones de navegació regulada 

següents7: 

 

 Zona 1 

Comprèn el riu Fluvià des de l’extrem nord-est de l’illa de Caramany a la 

desembocadura (Les Goles). S’hi admet la navegació a rem, a vela i a 

motor. 

 

 Zona 2 

Comprèn el riu Fluvià des del Club Nàutic de Sant Pere Pescador fins 

l’extrem nord-est de l’illa de Caramany. També comprèn el rec Sirvent fins a 

la bifurcació del mateix amb el rec de Cap de Terme, a excepció del canal 

Massona-Sirvent. En aquesta zona s’admet la navegació a rem i a motor.  
 

 Zona 3 

La zona física resta delimitada entre el límit superior del riu per poder 

navegar (línia de l’anomenat Bosc Gran del Parc Natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà) i el Club Nàutic de Sant Pere Pescador. Només s’hi admet la 

navegació a rem. 

 

 Zona 4 

Aquesta zona, constituïda pel marge dret de la reserva integral de l’Illa de 

Caramany (braç dret del riu inclòs a la reserva) i el canal Massona – Sirvent 

que comunica les aigües superficials amb la Reserva Natural Integral de les 

Llaune . No s’admet cap modalitat de navegació llevat de les vinculades a 

recerca científica (amb autorització prèvia de l’òrgan gestor del Parc 

Natural), les vinculades al desenvolupament als servies públics vinculats a la 

gestió del domini públic hidràulic i els cassos d’emergència i força major.  

 

S’estableixen les següents restriccions horàries i de velocitat: 

 

 Restricció d’horaris de navegació 

La navegació nocturna queda totalment restringida a excepció de les 

embarcacions de pesca adscrites al sector professional o aquelles vinculades 

                                                 
7 La proposta que es descriu en aquest Pla d’Usos coincideix amb al regulació establerta per l’ACA i la 
zonificació de l’article 42 del Pla Especial del Parc Natural en fase de redacció.  
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al servei de vigilància del DPH o emergències. S’entén per nocturna, la 

franja horària d’una hora desprès de la posta del sol i una hora abans de 

l’alba. 

 

 Limitació de la velocitat 

Queda prohibida la pràctica de qualsevol navegació que superi els 3 nusos 

de velocitat. També es podrà restringir en particular, totes aquelles 

embarcacions que per les característiques de propulsió a motor, per la seva 

relació de potència o de soroll, es pugui intuir un mínim de risc d’afecció o 

pertorbació dels hàbitats naturals. 

 

L’ancoratge d’embarcacions i el proveïment de combustible queden regulats de la 

manera següent: 

 

 Zona d’ancoratge 

Es permet l’ancoratge únicament en el tram comprès entre la punta nord-est 

de l’illa de Caramany i l’embarcador municipal de La Llissa. 

 

L’espai per a l’ancoratge haurà d’estar degudament abalisat. 

 

 Proveïment de combustible 

Es prohibeix expressament el proveïment de carburant en tot l’àmbit del riu 

Fluvià a excepció dels embarcadors en què estigui autoritzada aquesta 

activitat. 

 

 

3.3.2. EMBARCADORS I AMARRATGE D’EMBARCACIONS. 

 

La regulació d’aquest àmbit té com a objectiu la reordenació d’embarcadors per 

evitar la modificació de les lleres del riu i evitar la potenciació de l’ús de la 

navegació i el seu impacte associat. 

 

 Amarratge a les ribes 

Es prohibeix l’amarratge o l’avarament en els marges del riu de forma 

sistemàtica o fixa, exceptuant les instal·lacions autoritzades específicament. 
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 Amarratge a les Goles 

Es prohibeix de forma expressa l’amarratge a la zona de la gola on es poden 

provocar situacions de risc.  

 Autorització d’embarcadors 

Els embarcadors d’amarratge només es podran autoritzar en zones que es 

considerin aptes per a aquest ús i l’autorització d’ocupació tindrà un temps 

màxim determinat, prorrogable. Es podrà regular el nombre de places. 

 

 Embarcador municipal 

En l’autorització de zones per a l’amarratge es donarà preferència i es tindrà 

en compte l’embarcador municipal autoritzat per l’ACA. 

 

 

3.3.3. SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL 

 

La senyalització ha d’anar encaminada a millorar la seguretat de les persones, 

delimitar i ordenar el usos i protegir el medi natural. Les senyalitzacions s’han de 

situar en punts estratègics i de fàcil visibilitat. Aquesta podrà modificar-se segons 

necessitats.  

 

S’haurà d’abalisar les zones destinades a l’ancoratge, navegació i accés a 

embarcadors segons les determinacions d’aquest pla d’usos. 

 

Les persones físiques o jurídiques que utilitzin o disposin d’instal·lacions en el 

domini públic hidràulic hauran de col·laborar en l’abalisament. 

 

La senyalització base es realitzarà de la forma següent: 

 

 Abalisament (senyalització horitzontal): 

Indicació del límit superior del riu per a poder navegar, a la línia de 

l’anomenat Bosc Gran del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.  

 

Prohibició de navegació en ambdós extrems del marge dret illa de Caramany 

per part del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 
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Delimitació del pas per a les embarcacions davant de l’Escola de Vela amb 

una amplada de 20 m per part del Càmping Almatà i l’Escola de Vela. El 

tancament amb balises es farà abans de l’àrea ocupada per l’embarcador 

municipal. 

 

Indicació del límit superior del riu per a poder navegar al reg Sirvent a la 

bifurcació del mateix amb el rec de Cap de Terme per part del Parc Natural 

dels Aiguamolls de l’Empordà. 

 

Prohibició de navegació al rec Sirvent a l’entrada del canal Massona-Sirvent 

per part del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 

 

Delimitació del canal de navegació pel marge esquerres del Fluvià des del 

Club Nàutic fins a l’Illa de Caremany per part del Club Nàutic. 

 

Zona de la bocana (les Goles), canal d’accés per l’entrada i sortida 

d’embarcacions de color groc (accés restringit). 

 

 Senyalització vertical: 

Entrada del riu a la bocana. 

Sortida del rec Sirvent 

Sortida de l’embarcador del càmping El Río 

Embarcador municipal. 

Sortida de l’embarcador del Club Nàutic Sant Pere Pescador. 

Aigües amunt del Club Nàutic (prohibició de navegació a motor i a vela). 

 

 

3.3.4. DRAGAT DE LA BOCANA8 

 

El dragat de la bocana és un element a regular de forma estricta e inflexible, per tal 

de no influir en els processos de salinització del sistema deltaic.  

 

Les dimensions i la temporalitat del dragat es faran estrictament de la forma 

següent: 

                                                 
8 El que es proposa en aquest Pla d’Usos coincideix amb els criteris de l’ACA i el que estableix el Pla 
Especial del Parc Natural en fase de redacció. També s’ha contrastat amb l’autorització atorgada pel 
Server de Ports al Club Nàutic Sant Pere Pescador. 
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 Dimensions del dragat: 

La profunditat del dragat no pot superar el metre de profunditat per sota la 

cota del nivell del mar. 

 

L’amplada no pot superar els 10 metres.  

 

 Temporalitat: 

El dragat només es portarà a terme exclusivament quan la bocana quedi 

barrada i només dins el període comprès entre el 15 de maig al 15 de 

setembre.  

 

 

3.3.6. PESCA 

 

Potenciar i protegir la pesca professional. Regular la pesca recreativa mitjançant 

una llicència, la sectorització dels espais i la determinació de les franges horàries 

permeses.  

 

 

3.3.7. BANY 

 

Tenint present la incompatibilitat del bany amb la resta d’usos que es porten a 

terme al Fluvià, cal delimitar uns espais exclusius per al bany pertinentment 

senyalitzats.  
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Figura 3.3.1. Zonificació proposada per a la navegació. 
Font: ACA. 
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