
 

 

La Rubina 
 
Codi: 16 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
84’76 ha. Castelló d’Empúries. 

 

Delimitació: 
 
La zona inclou el sector nord-oriental de la Rubina, entre l'actual zona inclosa 
dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà i el canal de Santa Margarida, 
des de la Rajoleria, fins el far. 

 

Caracterització de l’espai: 
 
L’espai inclou un petit cordó dunar i una extensa zona de salicornar, així com 
altres comunitats halòfiles i psamòfiles del litoral, i basses d'aigües salabroses 
amb règim d'inundació més o menys estacional. El poblament vegetal que es 
troba és bàsicament herbaci, destacant algunes espècies que donen a aquesta 
àrea un important grau de biodiversitat. El topònim Clot de les Llúdrigues indica 
que es tracta d’un indret on, en temps passats, hi destacava la presència de la 
llúdriga, mamífer que es caracteritza per viure en ambients d’aigües netes i poc 
contaminades.  

 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Presència de nombrosos tàxons halòfils entre els que destaquen Salicornia 
emerici, Arthrocnemum fruticosum i Arthrocnemum glaucum, el salat herbaci 
(Suaeda maritima) i la Suaeda splendens, la barrella (Salsola soda), i altres 
espècies com Atriplex bastata i Artiplex portucaloides, i altres higrohalòfits 



 

 

terofítics. També en destaquen diverses espècies d'ensopegueres (Limonium 
sp.pl.). A les basses salabroses trobem poblaments importants de l'hidròfit de 
Ruppia cirrhosa. A les zones de major dolçor apareixen altres formacions més 
típiques d’aquests ambients com, per exemple, les espècies d’herbassars de 
càrex i joncars, els canyissars (Phragmites australis) i poblaments de boga 
(Typha sp.) A la zona de dunes, destaca el jull de platja (Agropyro junceum ssp. 
Mediterraneum), el Sporobolus pungens i l’Ammophila arenaria. Altres espècies 
vegetals presents a la zona són el rave de mar (Cakile maritima), el panical marí 
(Eryngium maritimum), la credeueta (Crucianella maritima) i altres espècies 
pròpies d’aquests hàbitats. Altrament, destacar l’aparició d’espècies típiques de 
pradells d’aira i heliantem (Helianthemetum guttatti). Cal assenyalar que l’espai 
és ric en espècies de geòfits com per exemple la Barlia robertiana, l’Ophris 
apifera, l’Ophris sphegodes, l’Ophris tenthredinefera, l’Ornithogalum 
umbellatum, etc. Pel que fa als ocells que es poden observar, són els propis 
d’ambients humits, com el corriol petit (Charadrius dubius), l’arpella vulgar 
(Circus aeroginosus), l’ànec collverd (Anas platyrhynchos), la fotja (Fulica atra), 
el bernat pescaire (Ardea cinerea), el martinet blanc (Egretta garzetta), o 
l’esplugabous (Bubulcus ibis), que també es troben als Aiguamolls de l’Empordà. 
La importància a mantenir aquestes àrees lliures d’activitats antròpiques es deu 
a la funció hidrogeològica que representen, ja que són àrees de transició entre 
l’aigua dolça i el mar. 

 

Qualificació urbanística: 
 

Castelló d’Empúries 

• Sòl no urbanitzable Parc Natural Clau 23b 
• Sòl no urbanitzable càmping en zona de Parc Natural   Clau 25b) 
• Sòl urbanitzable residencial Clau 21 a) 1 

 
Construccions existents: 
 
Edifici arran del canal de Sta. Margarida que cal conservar i arranjar.  

 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Situat al límit del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, ha estat sotmès a 
nombroses actuacions negatives per la seva conservació, com una excessiva 
circulació de vehicles i l'existència de repetits abocaments de material de 
construcció, procedents de les urbanitzacions properes. Tots aquests fets, més la 
forta freqüentació que pateix l’espai a l’estiu, han comportat una forta 
desestructuració de les diferents comunitats vegetals que poblen l’espai, quedant 
especialment afectades les que fan referència a l’ambient de dunes.   

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 

Limitar l'accés a la zona, evitant la circulació de vehicles i els abocaments. 
Caldria també elaborar un pla per a la recuperació de la zona de dunes, ja que 
aquestes estan patint un greu retrocés a tota Catalunya, convertint-se en zones 
sense vida.   



 

 

Es tracta d’una unitat de paisatge ben definida fins el canal de Sta. Margarida i 
es proposa la seva inclusió dins el Parc dels Aiguamolls. 

 

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

 
a) La condició  i naturalesa de zona humida d’aquest espai exigeix la 

desclassificació d’aquest sòl i la seva preservació. 
 

b) La possibilitat actual, en funció de les previsions contingudes al 
planejament vigent de Castelló d’Empúries, de transformar 
urbanísticament aquest sector, mitjançant l’aprovació d’un estudi de 
detall que permetrà la construcció d’edificacions plurifamiliars de planta 
baixa més cinc plantes pis, cases adossades, amb densitats de fins a 15 
habitatges /HA, i amb un potencial de sostre total superior a 110.000 m2 
i amb una població estimada de 2200 nous habitants, exigeix una 
actuació urbanística immediata. Aquesta actuació hauria de comportar la 
modificació puntual dels planejaments generals i la classificació d’aquest 
espai com a sòl no urbanitzable d’especial protecció, anul�lant les 
previsions del sòl residencial Clau 21.1 de les Normes de Castelló 
d’Empúries.   
 

c) Caldrà incorporar a la normativa urbanística una previsió d’usos molt 
restrictiva en aquest espai, i la fixació de limitacions importants i 
prohibicions pel que fa a l’establiment d’infraestructures o d’altres usos 
mitjançant la via de la declaració d’utilitat pública o interès social. La 
presència d’aquestes infraestructures malmetrien en forma irreparable els 
valors naturals presents a la zona. 
 

d) Resulta imprescindible la inclusió del sector al Catàleg de Patrimoni 
Natural dels municipis i el desenvolupament d’un règim de protecció 
específic i integral mitjançant un pla especial, amb posterioritat a la 
modificació del planejament general dels municipis. Aquest pla especial 
haurà d’avaluar, entre d’altres qüestions, la compatibilitat o no de la 
preservació de l’espai amb l’ús càmping, actualment possible en la Clau 
25.b) del planejament de Castelló d’Empúries. 
 

e) És necessari evitar noves afectacions urbanístiques resultants de 
l’execució i desenvolupament a la zona nord-oest d’aquesta àrea, del sòl 
residencial, inclòs a l’àmbit de la urbanització Santa Margarida. 
 

f) Resulta necessària la inclusió de tot l’espai al Parc Natural dels Aiguamolls 
de l’Empordà, donada l'homogeneïtat de valors presents en un i altre 
indret. 
 

g) Subsidiàriament, caldria promoure la incorporació d’aquesta àrea a la 
xarxa d’espais PEIN de Catalunya. 
 

h) Cal garantir la incorporació de l’àrea a l’Inventari o Catàleg de zones 
humides, així com impulsar l’adopció de mesures ambientals per tal de 
recuperar la zona humida, assegurant la seva preservació i millora. Així, 
es requeriria al Departament de Medi Ambient i a les administracions 
competents en matèria de planificació hidrològica i ambiental, per tal que 
incorporin els plans, programes i mesures de gestió adients d’aquesta 
zona humida a la planificació sectorial d’aigües i d’espais naturals. 



 

 

 
i) Un instrument idoni per a totes les finalitats de recuperació de l’àrea seria 

l’aprovació d’un pla rector d’ús i gestió de l’espai. 
 

j) Finalment, la figura de les normes de protecció de trams de litoral, 
prevista a l’article 22 de la Llei de Costes, seria una altra eina vàlida per 
preservar, com a mínim, la primera franja de 500 metres a comptar des 
la riba. 

 

 


