
 

 

Plans al�luvials del riu Llierca 

Codi: 156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Superfície i municipis que es comprenen:  
 
63,36 ha. Montagut, Tortellà, Sant Jaume de Llierca i Argelaguer.  
 

Delimitació: 
 
Espai que engloba els terrenys al�luvials adjacents a l’espai inclòs a la XN2000 del 
riu Llierca. S’exclou l’activitat extractiva del Pla de Tapioles d’Argelaguer.  
 

Caracterització de l’espai: 
 
L’espai es caracteritza per incloure la franja recoberta per les masses forestals i els 
conreus que ressegueixen el riu Llierca i els sistemes naturals de ribera associats. 
Es tracta en gran mesura d’alzinars (Quercetum mediterraneo-montanum), alguns 
amb una presència notable de pi blanc (Pinus halepensis). També hi ha zones amb 
conreus de cereals.  
 
La fauna present és força variada ja que hi destaquen espècies pròpies d’ambients 
forestals, agrícoles i també de ribera. Entre aquestes cal esmentar, ocells com el 
tudó (Comuba palumbus), la merla (Turdus merula), l’oriol (Oriolus oriolus), el 
gamarús (Strix aluco), la mallerenga carbonera (Parus major), la mallerenga 
cuallarga (Aegithalos caudatus), el gaig (Garrulus glandarius), la bosqueta vulgar 
(Hippolais polyglotta), el pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula), el tord comú (Turdus 
philomelos), el pinsà comú (Fringilla coelebs), el mussol comú (Atene noctua), el 
xot (Otus socps), la guatlla (Coturnix coturnix), el puput (Upupa epops), l’oreneta 
vulgar (Hirundo rustica), el falciot negre (Apus apus), la cadernera (Carduelis 
carduelis), el cargolet (Troglodytes troglodytes), etc.; i també mamífers. Entre 
aquests, cal citar el teixó (Meles meles), el gat mesquer (Genetta genetta), 
l’esquirol (Sciurus vulgaris), la musaranya menuda (Sorex minutus), la guineu 



 

 

(Vulpes vulpes), l’eriçó comú (Erinaceus europaeus) o el conill (Olyctolagus 
cuniculus), entre altres.  
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai forma part del sistema natural que conforma el riu Llierca el qual es troba 
dins la XN2000. Per tant, com a tal, caldria que també en formés part. Presenta 
hàbitats d’interès comunitari i esdevé clau a l’hora de preservar la diversitat 
biològica de l’EIN. Tanmateix, l’espai inclou terrenys inundables i d’influència 
directa del riu.   
 

Qualificació urbanística: 
 
Montagut 
 

• Sòl no urbanitzable 
 

 Zona agrícola, Clau A i B 
 
Tortellà 
 

• Sòl no urbanitzable 
 

 Forestal 
 Rústec 

 
Sant Jaume de Llierca 
 

• Sòl no urbanitzable 
 
 
Argelaguer 
 

• Sòl no urbanitzable 
 

 Zona agrícola 
 Zona forestal 

 

Construccions existents: 
 
L’espai no inclou cap tipus d’edificació d’interès. Únicament cal destacar la 
presència de construccions vinculades a les diverses infraestructures hidràuliques 
presents.  
 



 

 

 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’espai presenta un bon estat de conservació. Tot i això, cal destacar com a 
impacte crític la presència de l’activitat extractiva d’àrids situada al Pla de Tapioles, 
la qual a més del seriós impacte visual negatiu, comporta diversos impactes 
ambientals puntuals i acumulatius, derivats aquests darrers de l’important volum 
de trànsit, sobretot de vehicles pesants, amb les molèsties sobre les persones i la 
fauna present.   
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Els principals requeriments de protecció han de tenir com a objectius principals la 
preservació de l’estat actual dels sistemes naturals que l’espai engloba. Tanmateix 
també, caldria impedir qualsevol possible ampliació de l’actual planta extractiva i 
assegurar la restauració i la millora ambiental d’aquesta àrea un cop aquesta cessi 
l’activitat. Finalment cal afegir la possibilitat que aquest espai formi part de l’espai 
actualment inclòs dins la XN2000 del riu Llierca.  
 

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

a) Es recomana l’inclusió d’aquest espai dins la Xarxa Natura 2000 del riu 
Llierca. 
 

b) Seria convenient la redacció i execució d’un Pla Parcial de millora del curs 
fluvial per tal de preservar el bon estat de l’espai. 

 
c) S’hauria de respectar integrament una franja de 5 metres a banda i banda 

de la llera del riu, on no hi seria permès cap tipus d’activitat, i una franja de 
50 metres a ambdós costats del riu on només s’hi permetin activitats 
agrícoles i forestals. 

 
d) S’hauria de limitar les activitats extractives a la superfície actual i un cop 

finalitzada l’activitat no permetre la seva ampliació i actuar amb una 
restauració adequada a les característiques natural d’aquest espai. 

 



 

 

 
 
 


