
 

 

Camps del Serrat- Les Roquetes -Turó de la Bomba 
 
Codi: 17 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
238’25 ha. Riumors, Torroella de Fluvià i Vilamacolum. 

 

Delimitació: 
 
Des de Riumors, seguint la carretera GIV-6215 per continuar amb el canal de 
reg que prové de l'estany Robert fins el rec Sirvent, i per aquest fins el Mas de la 
Bomba. D'aquest punt, seguim la carretera C-252 fins el camí que porta a la 
Guàrdia i tornem a seguir el rec Sirvent fins el primer rec que baixa del camí del 
Ras. D’aquí, se segueix el camí en direcció a Riumors, per acabar prenent com a 
límit el rec que baixa des del poble. 

 

Caracterització de l’espai: 
 
Zona d'aiguamolls dolços interiors travessat per una important xarxa de canals i 
sèquies ocupades per conreus de regadiu, principalment blat de moro, i per 
arrossars al sector més oriental. Al sud trobem una petita zona elevada ocupada 
per conreus de secà, oliveres,  prats de pastura i retalls d'alzinar. 

   

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Destaca la presència de nombroses plantes d'ambients humits típiques de zones 
d’aigua dolça que alberguen un tipus de vegetació natant (Hydrocharition) i 
poblaments submersos de grans espigues d'aigua (Potamion). A més, en 
aquesta àrea també es presenta una de les darreres localitats catalanes 



 

 

d’espècies d’aigua dolça com és el cas de Senecio doria i Euphorbia palustris. 
Existeixen altres plantes d'indrets xops també força rars, almenys a la terra 
baixa mediterrània, com Juncus subnodulosus, Stachys palustris, Genista 

tinctoria o Molinia coerulea. Als indrets més secs, trobem poblacions d'Orchis 

conica. És també rellevant destacar la zona d’alzinar, ja que esdevé un dels pocs 
boscos monoespecífics que es troben a la plana formats únicament per l’alzina.  

 

Qualificació urbanística: 
 

 

Torroella de Fluvià:  
 

• Sòl no urbanitzable: 
     

- Zona d’interès agrícola. 
 

 
Riumors i Vilamacolum: 

 
Municipis que no disposen de Normes, si bé és SNU en virtut de l’aplicació directa de la 
Llei. 
 

 
Construccions existents: 
 
Edificacions de caire rural col�locades als indrets elevats. 

El nucli de La Guardia presenta, dalt del turó de Sant Feliu, un panorama 
magnífic. Es tracta d’una important unitat paisatgística que representa el 
rerefons del Parc dels Aiguamolls, des de La Guardia, fins la carretera de 
Figueres a Torroella. 

 

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

Molt transformat per l'activitat agrícola, manté alguns elements florístics que 
semblen poder-se conservar amb l'actual sistema de recs i canals existents. La 
pressió ramadera al turó de la Bomba resulta en algun indret excessiu. 
Altrament, en alguns punts de l’espai s’ha cultivat de manera important l’olivera, 
que comparteix l’espai amb altres cultius intensius com el blat de moro o el gira-
sol. Cal destacar també que aquesta àrea conserva encara fileres d’arbres, 
bàsicament fruiters, lledoners (Celtis australis), plàtans (Platanus x hispanica), 
pollancres (Populus alba) i àlbers (Populus alba), i arbusts com esbarzers (Rubus 

ulmifolius) i aranyoners (Prunus spinosa). Aquestes espècies permeten una certa 
continuïtat de les masses forestals i garanteixen la mobilitat de petits exemplars 
de fauna entre els diferents camps de cultiu.    

 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Els principals factors que poden afectar a l'espai són els canvis en l'aprofitament 
agrícola i ramader, amb una major intensificació de la pastura i la desaparició de 



 

 

les fileres d’arbres i arbusts que travessen els camps de cultiu, suposant un 
augment de la fragmentació dels diferents hàbitats naturals.    

 

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

 
a) Cal assegurar, en tot cas, que s’atorgui a tota l’àrea la classificació com a 

sòl no urbanitzable d’especial protecció. 
 

b) Seria convenient promoure, davant de la manca de planejament 
urbanístic d’alguns dels municipis afectats per aquesta àrea, un pla 
especial de protecció de l’espai, que l’abraci en la seva integritat i que 
garanteixi el manteniment de l’ús agrícola, reguli la pressió ramadera, 
preservi la flora especial, les zones humides recuperables i el règim de 
closes. D’altra banda, hauria d’establir les condicions edificadores del 
nucli de la Guardia, garantint la conservació de la seva tipologia de nucli 
rural i el manteniment de les seves característiques tradicionals. 
 

c) L’impuls del pla especial podria procedir dels propis municipis o, fins i tot, 
d’un ens supramunicipal (Consell Comarcal o Diputació de Girona). 
D’aquesta manera, es podria estudiar la creació d’un Parc Agrari de major 
amplitud, que garantís el manteniment de l’ús agrícola en una extensa 
zona ubicada a segona línia de mar, que actués com a zona d’amortiment 
d’impactes respecte del Parc Natural dels Aiguamolls, i que es gestionés 
mitjançant un consorci públic amb presència de tots els sectors socials 
afectats. 
 

d) Caldria limitar els usos a implantar en aquest sòl no urbanitzable, 
mitjançant el procediment de les declaracions d’utilitat pública i interès 
social, per evitar malmetre els valors presents a la zona, fixant amb detall 
i concreció tots els usos prohibits i els usos incompatibles. 
 

e) Es proposa ampliar el sector fins a connectar amb el Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà, mitjançant la creació d’una nova àrea amb 
valors naturals similars a aquesta. 

 



 

 

 


