
 

 

Connector Camp del Serrat – Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’empordà 
 
Codi: 19 
 
 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
123’65 ha. Riumors. 

 

Delimitació: 
 
Aquesta àrea comprèn la zona que queda entre l’àrea de les Roquetes-Turó de 
la Bomba i el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Per tant, l’espai 
abraçaria l’àrea de la Closa Major i les Maleses de Vilamacolum, fins el Mas 
Gussó i el Mas Pastells. 

 
Caracterització de l’espai: 
 
Aquesta àrea es caracteritza per ser una zona d’aiguamolls dolços travessats 
per una important xarxa de canals i sèquies. Actualment, aquest espai presenta 
una ocupació del sòl basada en el cultiu de regadiu, principalment de blat de 
moro i gira-sol, tot i que també apareix algun cultiu de secà format per blat i 
oliveres. Destaca, en la zona més en contacte amb el límit del PNAE, la 
presència de closes.     
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Aquest espai esdevé d’una gran importància alhora de connectar l’àrea de les 
Roquetes i el PNAE. Per tant, la inclusió d’aquesta àrea al Catàleg significaria el 
manteniment de la connectivitat de terrenys on hi ha una important presència de 
vegetació d'ambients humits d’aigua dolça (Hydrocharition i Potamion). A més, 



 

 

la naturalesa d’aquesta àrea aportaria al Parc Natural de l’Alt Empordà la inclusió 
d’ambients d’aigua dolça en una àrea eminentment salobre com la Reserva 
Natural Integral II, i augmentaria el nombre d’espècies rares i poc comunes pel 
Parc com la Senecio doria i Euphorbia palustris, fins el punt de mantenir la 
biodiversitat -cada vegada més malmesa- de la plana alt empordanesa, així com 
la riquesa botànica i faunística d’aquests ambients humits. Per altra banda, 
també podria suposar la protecció de determinades espècies molt importants i 
poc comunes que troben en aquest espai el límit de la seva àrea de distribució 
com el Juncus subnodulosus, Stachys palustris, Genista tinctoria o Molinia 
coerulea. Per últim, cal recordar que la preservació d’aquest espai mitjançant la 
seva incorporació al Catàleg, suposaria alliberar de qualsevol futura pressió 
urbanística el bosquet d’alzines present, que s’està convertint en l’única formació 
monoespecífica d’alzines de la plana baixa de l’Alt Empordà.   

 

Qualificació urbanística: 
 

Riumors 

 

No disposa de Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic. 
 

Construccions existents: 
 

És patrimoni d‘interès el teixit de xarxes de rec i àrees humides amb closes, així 
com la vegetació humida que l’envolta. Hauria de ser considerat sòl de protecció 
fluvial. 

 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Aquest espai, tot i estar molt transformat per l'activitat agrícola, manté alguns 
elements florístics que semblen poder-se conservar amb l'actual sistema de recs 
i canals existent. A més, la conservació de les fileres d’arbres o boscos en galeria 
que travessa l’espai, bàsicament fruiters, lledoners (Celtis australis), plàtans 
(Platanus x hispanica), pollancres (Populus nigra), àlbers, (Populus alba) i 
arbusts  com esbarzers (Rubus ulmifolius) i aranyoners (Prunus spinosa), 
permeten una certa continuïtat de les masses forestals i garanteixen la mobilitat 
d’espècies 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 i 
degradació de les fileres d’arbres i arbusts que travessen els camps de cultiu, i 
que podrien suposar un augment de la fragmentació dels diferents hàbitats 
naturals i la desaparició d’algunes espècies, anteriorment citades, que troben 
aquí el límit de la seva distribució.      

 
 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
La similitud dels valors  naturals i agrícoles d’aquesta àrea amb els presents a 
l’àrea anomenada “Camps del Serrat – Les Roquetes – Turó de la Bomba” fa que 



 

 

les mesures de protecció urbanística siguin uniformes amb aquella.  De manera 
que es proposen les següents: 

 
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 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. 
 

c) L’impuls del pla especial podria procedir del propi municipi de Riumors o, 
fins i tot, d’un ens supramunicipal (Consell Comarcal o Diputació de 
Girona), podent-se estudiar la inclusió d’aquesta zona en un parc agrari 
de major amplitud, que garantís el manteniment de l’ús agrícola en una 
extensa zona, ubicada a segona línia de mar. Aquest nou espai actuaria 
com a zona d’amortiment d’impactes respecte del Parc Natural dels 
Aiguamolls, i es podria gestionar mitjançant un consorci públic amb 
presència de tots els sectors socials afectats. Aquest pla especial 
convindria que fos comú amb el de l’àrea anomenada Camps del Serrat – 
Les Roquetes – Turó de la Bomba.  
 

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) Plantejar-se la inclusió d’aquesta àrea al PEIN mitjançant la seva 
incorporació a l’Espai Natural dels Aiguamolls de l’Alt Empordà, per tal 
que actuï com a zona d’amortiment d’impactes. 

 

 


