
 

 

 

Plans al�luvials del curs alt del riu Fluvià 

Codi: 154 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superfície i municipis que es comprenen:  

 
598,70 ha. Mieres, Sant Aniol de Finestres i Sant Miquel de Campmajor. 

Delimitació: 

 
L’espai engloba els plans al�luvials i influenciats de manera directa pel riu Fluvià, 
des de la resclosa de Serinyà fins la seva inclusió al PNZVG, a la zona de la Cometa 
(Montagut).  
 

Caracterització de l’espai: 

 
L’espai es caracteritza per la presència de bosc de ribera i de conreus. Hi dominen 
les salzedes (Salicion triandrae-fragilis) amb sarga (Salix eleagnos), saulic (Salix 
purpurea) i també freixes de fulla gran (Fraxinus excelsior). Tanmateix, hom hi pot 
trobar rodals i peus aïllats d’om (Ulmus minor), salze blanc (Salix alba) i pollancre 
(Populus nigra), com també algun retall de verneda (Lamio-Alnetum glutinosae). 
Els principals valors també resideixen en els diferents hàbitats aquàtics i en concret 
en determinades espècies d’hidròfits. Així apareixen poblaments de potamogètons 
(Potamogeton sp.) i Callitriches amb ranuncles (Callitricho-Ranunculetum aqualis). 
Allà on les aigües són poc profundes apareix el creixenar típic (Apietum nodiflori) 
amb Apium nodiflori i Veronica anagallis-aquatica. Cal també senyalar diverses 
taques i/o franges amb canyís (Phragmites australis) barrejada amb boga (Typha 
angustifolia i T. latifolia) i diverses espècies de joncs i de càrex. Altres espècies 
presents són el lliri groc (Iris pseudacorus), el plantatge d’aigua (Alisma plantago-

aquatica), la silicària (Lythum salicaria), etc. Allà on l’aigua no es permanent 
apareixen les jonqueres (Molinio-Holoschoenion) i els herbassars megafòrbics 
nitròfils i humits (Convolvuletalia sepium i Galio-alliertalia).  



 

 

 
De manera general, l’acció de l’home però ha estat molt intensa i per aquest motiu 
és usual trobar la vegetació de ribera substituïda per plantacions de plàtans 
(Platanus hybrida) i pollancres (Populus nigra), formacions lineals de robínia 
(Robinia pseudoacacia) i també altres espècies no lligades a la vegetació de ribera, 
com el roure martinenc (Quercus humilis), l’alzina (Quercus ilex), el pi blanc (Pinus 
halepensis) i la blada (Acer campestre).   
 
Cal també destacar la presència de trams amb aigua estancada o de corrent lent 
amb illes fluvials, molt riques en biodiversitat, degut a la presència de rescloses 
(com la de Serinyà, la de Sant Jaume de Llierca o les d’en Bassols i del Molí). En 
aquests casos apareixen poblaments de Potamogeton sp. com també poblacions de 
llenties d’aigua (Lemna minor), a més de bogars (Typha dominguensis) i canyissars 
(Phragmites australis). En aquests espais la vegetació de ribera es troba molt ben 
constituïda amb bones mostres de verneda i salzeda.  
 
Pel que fa als conreus circumdants, cal esmentar que sovint es tracta de farratges i 
blat de moro en règim de regadiu, tot i que també és usual la presència de 
pastures, de diverses construccions d’ús residencial i/o ramader i d’explotacions 
d’àrids.     
 
L’espai també destaca per la gran diversitat de fauna present. Així, a més de la 
presència d’importants poblacions d'invertebrats aquàtics, cal destacar la gran 
varietat d’espècies d’ocells, alguns dels quals utilitzen els hàbitats presents com a 
zones de nidificació o com a àrees de caça. Entre aquestes, cal esmentar el milà 
negre (Milvus migrans), la presència puntual de l’arpella pàl�lida (Circus cyaneus), 
l’aligot (Buteo buteo), el bernat pescaire (Ardea cinerea), el corb marí 
(Phalocrocorax carbo), el martinet de nit (Nyctocorax nyctocorax), el martinet blanc 
(Egretta garzetta), el blauet (Alcedo atthis) o la polla d’aigua (Gallinula chloropus), 
a més de diverses espècies d’anàtides i de límicoles, i d’alguna àguila pescadora 
(Pandion haliaetus).  
 
Finalment, cal destacar la presència de la llúdriga (Lutra lutra) la qual ha 
recolonitzat la zona a partir de les reintroduccions fetes als Aiguamolls de 
l’Empordà, a més de nombroses poblacions d’amfibis. Entre aquestes darrers 
destaca la granota verda (Rana perezi), el gripau pintat (Discoglossus pictus) i la 
salamandra (Salamandra salamandra).    
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 

 
Els principals motius de la inclusió d’aquest espai al catàleg rauen en els propis 
valors ecològics de l’ecosistema fluvial. Inclou nombrosos hàbitats d’interès 
comunitari, alguns d’ells de prioritaris, amb el valor afegit de que es tracta de l’únic 
riu català de certa entitat sense cap gran embassament en el seu recorregut. Cal 
també considerar el rol com a connector biològic que estableix entre els aiguamolls 
de l’Empordà i el PNZVG.  
 
 
 



 

 

Qualificació urbanística: 

 
 

Mieres 

 

• Sòl no urbanitzable 
 

 Sòl Agrícola de valor agrícola de secà, Clau 21 a 
 Sòl de Forest de valor, Clau 22 a 
 Sòl d’Interès ecològic i paisatgístic de valor 

reconegut, Clau 24 a 
 Sòl d’Interès ecològic i paisatgístic Riberals, Clau 

24 d 
 Sistemes Equipaments 
 Sistema Serveis tècnics i ambientals 
 Sistema Hidrogràfic, Clau HI 

 
 
Sant Aniol de Finestres 

  

• Sòl no urbanitzable 
 

 Zona forestal 
 

 

Sant Miquel de Campmajor 

 

Sense planejament. 

 

Construccions existents: 

 
L’espai inclou diversos masos com la Riera, can Sorribes, can Güell, etc.; com 
també diversos molins (com per exemple el Molinot o el molí d’en Carlot) i diverses 
explotacions ramaderes, algunes d’elles de grans dimensions.  
 

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

 
Tot i el seu important valor ecològic, l’espai es veu sotmès a diversos impactes. 
Entre aquests cal destacar la modificació, en alguns trams, de la llera i del propi 
curs fluvial degut a la presència, d’una banda de motes (marges de terra de gran 
pendent) i la impossibilitat de la restauració natural de la vegetació de ribera i de 
l’altra, d’activitats extractives. Cal també considerar la substitució de la vegetació 
ripària per plantacions de planifolis i conreus; la baixa qualitat de l’aigua degut als 
abocaments incontrolats i la contaminació difusa dels conreus la qual provoca en 
alguns indrets, l’eutrofització i l’augment de la terbolesa de l’aigua; i finalment 
l’ocupació de zones inundables per construccions residencials i explotacions 
agropecuàries.  



 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 

 
Per tal de garantir el paper de corredor biològic del riu, caldria mantenir la 
continuïtat dels ecosistemes de ribera. En aquest sentit es creu oportú regular les 
plantacions de planifolis situades a la llera del riu i els conreus que han ocupat la 
riba adoptant mesures de restauració. A més també, es proposa establir un 
inventari actualitzat de totes les activitats extractives presents categoritzant-les pel 
seu impacte i el seu grau de restauració assolit amb l’objectiu d’oferir una major 
regulació d’aquestes.  
 
Finalment, caldria també, evitar la construcció de noves granges, com també 
l'ampliació de les actualment existents i reduir l'excedent de purins mitjançant  
l’aplicació de plans de gestió dels residus ramaders i l’implantació d’un codi de 
bones pràctiques agrícoles.  
 

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

 
 
a) L’actual planejament de Mieres garanteix la protecció d’aquest espai. 

Tanmateix però es recomana el desenvolupament del Pla especial urbanístic 
de la serra de Finestres (PEU 2), el qual té per objecte la protecció basada 
en l’ordenació paisatgística i ambiental adequada a les seves 
característiques.  
 

b) Els municipis de Sant Miquel de Campmajor i Sant Aniol de Finestres hauran 
de preveure, tal i com especifica la normativa de Mieres, que la tala d’arbrat 
només serà admesa quan estigui prevista als plans tècnics de gestió i millora 
forestal (PTGMF) i es disposi d’autorització expressa de l’Administració 
forestal, sigui conseqüència de la renovació o aprofitament agrari usual dels 
conreus o de l’aparició de la legislació en matèria de sanitat vegetal. 

 
c) En el cas de que fos necessària la creació de noves línies elèctriques d’alta 

tensió caldria que aquestes siguin soterrades per tal de minimitzar l’impacte 
visual. 

 
d) Les lleres dels torrents i rieres s’haurien de protegir impedint qualsevol tipus 

d’actuació sobre una franja de 5 metres a partir del marge que delimita el 
llit del riu. A més, també, caldria fixar una franja de 50 m de protecció 
urbanística on no es permeti cap edificació i només es permeti el 
desenvolupament d’activitats agrícoles i forestals. 

 
e) Es recomana potenciar la ramaderia extensiva com a eina de prevenció 

d’incendis. 
 
f) S’aconsella promoure la creació d’un pla de prevenció d’incendis, que podria 

incloure un pla de recuperació de pastures, que contempli l’obertura de 
clarianes i la creació de deveses arbrades. 

 



 

 

 


