
 

 

La Mugueta  
 
Codi: 15 
 

 
 

Superfície i municipis que es comprenen: 
 
5,80 ha. Castelló d’Empúries. 

 
Delimitació: 
 
Es tracta d’un espai ubicat a la zona sud del nucli urbà de Castelló d’Empúries, 
concretament a la zona de la carretera C-252. Els límits de l’àrea els formen el 
propi nucli urbà de Castelló d’Empúries, la urbanització Castelló Nou, els límits 
de les Reserves Naturals RN1 i RN2 del Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà i la Mugueta. 

 
Caracterització de l’espai: 
 
Aquest espai es caracteritza per presentar dos ambients molt diferents entre ells, 
però de vital importància a l’hora de conservar el Parc Natural dels Aiguamolls i 
mantenir la diversitat biològica de la plana empordanesa. Així, aquest espai 
presenta un seguit de comunitats vegetals arvenses, entre les quals destaca la 
Trifoli fragiferi-Cynodontetum, la Inulo viscosae-Oryzopsietum miliaceae 

saturejetosum nepetae i la Pharbiditi-Lycietum europaei boussingaultietosum així 
com un seguit de comunitats fluvials que es troben tant al llit, com en els sorrals 
de la Muga i la Mugueta, entre les quals destaquen la Paspalo-Agrostidetum, la 
Potamogetonetum denso-nodosi, la Saponario officinalis-Salicetum purpurae o la 
Apietum nodiflori. 

 



 

 

 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Si bé en termes de riquesa botànica, aquest espai no presenta un extraordinari 
interès (a excepció d’algunes espècies fluvials), en termes de planificació 
territorial té una gran importància, ja que significa la unió dels dos polígons del 
PNAE, assegurant la conservació dels elements biològics d’aquesta zona.  A més, 
aquesta àrea inclouria la Mugueta com el corredor biològic per excel�lència entre 
les Reserves Naturals RN1 i la RN2 del Parc. D’altra banda, la conservació 
d’aquest espai significaria conservar millor totes les comunitats fluvials presents 
en aquest tram de la Muga i de la Mugueta, i assegurar la connectivitat entre les 
diferents àrees del PNAE, que podria veure’s destruïda pel creixement urbanístic 
de Castelló d’Empúries i la creació d’un continu urbà fins Empuriabrava. 

 
Qualificació urbanística: 
 
Castelló d’Empúries 
 

• Sòl no urbanitzable. 

 
Construccions existents: 
 

Actualment aquesta àrea presenta diferents construccions rurals aïllades i de 
petites dimensions, sense interès especial. 

 

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

L’àrea no presenta un estat deficient, es tracta d’un espai sense cap ús concret i 
avui dia apareix com un erm. Com impacte principal, aquesta àrea presenta la C-
252, que suposa una fragmentació important a superar (mitjançant de passos de 
fauna, per exemple), si es vol connectar eficaçment les dues àrees del PNAE.  Un 
altre impacte important el trobem en el perill que suposaria la construcció o 
transformació d’aquest espai, ja que s’impediria aquesta futura connectivitat, 
generant-se la desestructuració i artificialització d’un tram de la Muga i de la 
Mugueta. 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 

 

Aquest espai s’hauria d’incloure dintre els límits del Parc Natural dels Aiguamolls 
de l’Empordà. Per tant, s’hauria de dotar de les normes de protecció pròpies del 
referit espai natural protegit. 

 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 

 
a) La important funció ecològica i paisatgística que desenvolupen tots els 

sòls amb vocació de connector o amb capacitat per fer-ho fa convenient 
garantir la seva classificació com a sòls no urbanitzables d’especial 



 

 

protecció, amb Clau de connector, així com la restricció dels usos a 
implantar, per tal d’evitar la seva transformació urbanística i per impedir 
la pèrdua dels valors naturals. 
 

b) La restricció d’usos hauria de comportar la fixació com a usos prohibits o 
incompatibles de tots aquells que provoquen l’alteració del medi natural, 
o que impliquin un risc per la fauna, tals com la implantació 
d’infraestructures viàries o d’equipaments (abocadors, depuradores), 
traçats aeris d’alta tensió, antenes de telecomunicacions, així com la 
instal�lació d’activitats que transformen, encara que parcialment, el sòl i 
els seus valors naturals (zones d’acampada, caravanings, camps de golf, 
habitatges unifamiliars aïllats, etc.). 
 

c) El règim urbanístic detallat d’aquest sòl hauria de fixar-se mitjançant un 
Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge. 
 

d) La inclusió al Catàleg del Patrimoni natural d’aquests terrenys garantiria 
l’exclusió definitiva de qualsevol futura agressió urbanística. 
 

e) L’adquisició de sòl per part del municipi, per tal de constituir un patrimoni 
públic de sòl no urbanitzable, amb la finalitat de garantir la seva 
preservació, seria una fórmula interessant per aquest espai. 
 

f) Les pròpies previsions contingudes al programa de desenvolupament del 
Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (pel que fa a la necessitat 
futura d’ampliar el PEIN, garantint la connexió biològica de tots els seus 
espais ja delimitats), fa imprescindible avaluar la conveniència d’incloure 
aquesta àrea al propi Parc Natural de l’Alt Empordà, corregint i disminuint 
el problema de la seva actual fragmentació, i reduint-ne la seva fragilitat. 
 

g) Convindria dotar l’àrea i la resta del Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà d’un pla rector d’ús i gestió de l’espai, que asseguri l’execució i 
pràctica d’una veritable gestió ambiental adreçada a impulsar al màxim 
els valors naturals i les potencialitats d’aquesta zona humida. 
 

h) Mesures de planificació hidrològica podrien ajudar a la recuperació de les 
zones inundables i a la seva transformació en zona humida.  Els extrems 
haurien de ser objecte d’un estudi específic i de la posterior redacció del 
corresponent projecte ambiental. 
 

i) Redactar un projecte ambiental amb la finalitat de preveure i executar les 
mesures adients per a la permeabilització de la Carretera C-252, tals com 
l’establiment de passos de fauna. 
 

j) La compra de sòl o altres fórmules d’arrendament i cessió d’ús per part 
de fundacions ambientals o d’entitats sense ànim de lucre, o pel propi 
Parc Natural, assegurarien la preservació de l’espai natural i garantirien la 
continuïtat de les seves àrees de reserva. 
 

k) L’espai s’hauria d’incloure a la Xarxa Natura 2000 pel fet que conté 
hàbitats o espècies considerades prioritàries segons la Directiva d’hàbitats 
que estan insuficientment representades a Catalunya. 

 



 

 

 
 
 


