
 

 

Puig Barutell- La Muga 
 
Codi: 14 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
81’03 ha. Peralada. 

 

Delimitació: 
 
Prenem com a límit nord-occidental la via de la línia de tren Barcelona-Portbou; 
com a límit sud-oest el curs el riu Muga; com a nord-est la carretera GIP-6042, 
fins arribar al camí que porta a la pedrera que seguint el canal de reg que 
travessa la zona porta fins la Muga. 

 
Caracterització de l’espai: 
 
L’espai inclouria el petit turó format per materials pliocènics, ocupat per prats 
secs mediterranis rics en teròfits i envoltat de conreus de secà i fruiterars, així 
com un tram de la Muga que presenta una vegetació hidrofítica i de ribera ben 
conservada. A la llera de la Muga trobem dipòsits sedimentaris actuals, 
constituïts per graves i gravetes amb sorres. Aquests dipòsits presenten 
morfologies lenticulars i bombades, i en el seu tram final presenten bons 
exemples de línies d’acreció de meandre i barres fluvials. Cap els marges del 
curs fluvial, un escarpat delimita les zones que han patit avingudes històriques. 
La Muga en tot aquest tram segueix la liniació d’una falla fossilitzada (coberta 
per materials pliocènics i quaternaris). 

 



 

 

 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
El bon estat de conservació del bosc de ribera fonamentalment de pollancredes 
(Irido-Populetum albae), permet la presència de nombroses espècies rares a la 
comarca com Cucubalus baccifer. Destaca la diversitat dels herbassars de riba 
llacosa (Bidention) que ocupen el llit fluvial durant el període d'estiatge i del 
poblament d'hidròfits d'aigües circulants on hi creix Ranunculus pseudofluitans. 

 
Qualificació urbanística: 
 

 

Peralada 

 

• Sòl  no urbanitzable:  
- Reserva natural Clau RN  
- Zona rural tipus A Clau RT1 

 
 

Construccions existents: 
 
Conjunt d’edificacions amb annexos per a feines de camp. 

El nucli arquitectònic de Puig Barutell forma un conjunt d’arquitectura rural amb 
predomini de rajola. Com a element arquitectònic destacable, i relacionat amb el 
riu, hi ha el pont de Castelló d’Empúries. 

 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 

El turó es troba afectat per una extracció d'àrids situada en el sector oriental. El 
curs fluvial presenta una excessiva freqüentació sota la via del tren. 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Regular l'accés a la zona fluvial. Mantenir lliures de qualsevol activitat i 
construcció els marges que han patit avingudes històriques. Planificar el 
creixement de l’extracció de graves. 

Àrea de conflicte degut a l’existència de la pedrera d’extracció d’àrids, que podria 
continuar en fondària (si no apareix el nivell freàtic), però no en extensió 
horitzontal. 

 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Convindria mantenir la classificació urbanística d’aquest sector com a sòl 

no urbanitzable, actualment ja prevista a les Normes Subsidiàries de 
Peralada.  Tot i això, cal limitar els usos que és possible implantar al medi 
rural, tot impedint-se l’establiment en aquesta àrea d’usos diferents dels 
agrícoles.  A tal efecte, caldria anul�lar la previsió de l’ús industrial, 



 

 

hoteler de promoció pública, i dels usos sanitaris, assistencial i esportiu. 
Aquesta implantació que sembla possible a la Zona Rural tipus 1, segons 
es disposa a l’article 140 de les Normes Subsidiàries de Peralada. 
 

b) Adaptar les parcel�les mínimes establertes al Planejament a la Unitat 
Mínima de Conreu fixada al Decret 169/83 de 12 d’Abril de la Generalitat 
de Catalunya. 
 

c) Ampliar la línia de prohibició d’edificació fixada a les Normes pel riu Muga, 
-actualment de 15 metres- i promoure un règim de preservació de ribera 
més estricte, desenvolupant un Pla Especial de protecció del paisatge i del 
medi natural, racionalitzant els accessos i les zones de pas, i regulant els 
usos agraris i el nucli arquitectònic existent. 
 

d) Estudiar la situació actual de l’activitat extractiva i plantejar la seva 
regulació, limitant el seu creixement en extensió i impedint que pugui 
alterar-se la línia de silueta. En el seu cas, procedint a l’adquisició de 
drets d’explotació i a la restauració de l’espai, mitjançant l’acolliment a 
línies de finançament i ajuts del Departament de Medi Ambient destinades 
a les entitats locals per actuacions de restauració d’activitats extractives. 
 

e) Plantejar un projecte ambiental de recuperació dels marges del riu Muga i 
de revalorització del seu entorn, creant un parc fluvial que optimitzi tant 
la funció natural com el seu ús com a zona de lleure per la població. 

 

 


