
 

 

Connector Riu Vell - Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà 
 
Codi: 21 

 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
680’94 ha. Sant Pere Pescador i l’Armentera. 

 

Delimitació: 
 
L’àrea connecta l’àrea del riu Vell amb el Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà, a l’alçada del meandre que fa el Fluvià quan passa per sobre del nucli 
urbà de l’Armentera. Aquest espai comprèn, per tant, l’àrea delimitada per 
l’extrem del Parc Natural fins la urbanització de la Lleona, pel Fluvià Vell fins el 
càmping les Dunes, pel límit nord de l’àrea de Cinclaus-Riu Vell, i pel camí local 
que travessa els Salats Petits i la zona dels Pujals, fins arribar altre cop al PNAE, 
justament a la zona de la Pujada.     

 

Caracterització de l’espai: 
 
Aquest espai inclou tot un seguit de terrenys agrícoles dedicats al cultiu de la 
fruita (poma i préssec), el gira-sol i el blat de moro. S’hi reconeixen trams 
meandriformes de lleres fòssils del Fluvià, constituïdes per dipòsits de sorres. 
L’espai es troba també travessat per diversos canals i sèquies de drenatge 
actual, destacant-ne l’antic curs del Fluvià, que avui dia pren l’aspecte de rec. 
Cal també fer esment que aquest espai es troba envoltat de diferents 
construccions humanes: el port fluvial de Sant Pere, el càmping El Rio, la 
urbanització de Lleona, Bon Relax i el nucli urbà de l’Armentera. 

 

 



 

 

 

 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
El fet d’estar envoltat de diferents construccions dóna a aquest espai un rol molt 
important i quasi bé estratègic a l’hora de connectar els diferents espais naturals 
del litoral alt empordanès, cada vegada més fragmentats i alterats. D’altra 
banda, suposa mantenir una qualitat paisatgística, amb efectes positius en 
l’oferta turística del litoral i la possibilitat de mantenir la biodiversitat d’un espai 
ric, però fràgil, com ho són els Aiguamolls de l’Empordà. Cal assenyalar que, pel 
fet de ser una àrea en contacte directe amb el Parc Natural, presenta en el seu 
interior diferents espècies animals i vegetals de gran importància. Aquestes 
espècies són: totes aquelles comunitats referents als ambients d’aiguamoll dolç 
(Typho-Schoenoplectetum glauci subas. cladietosum marisci) i jonqueres 
(Molinio-Holoschoenion), o com a espai per algunes espècies faunístiques 
presents o introduïdes al Parc Natural com la daina (Dama dama), la cigonya 
(Ciconia ciconia) o l’esparver cendrós (Circus pygargus).  

 
 

Qualificació urbanística: 
 

 

L’Armentera 

 

• Sòl urbanitzable no programat V. 
• Sòl no urbanitzable Zona agrícola Clau AG. 

 
 

Sant Pere Pescador 

 
 

• Sòl urbà UA 14 Fluvià Nàutic. 
• Sòl no urbanitzable.  
• Zona 9 Agrícola. 
• Zona 10 especial valor agrícola. 
• Zona 11 especial valor natural i paisatgístic. 
• Sistema natural, ecològic i paisatgístic, Clau E. 
• Sistema de cursos fluvials i cicle hidrològic, Clau F. 

 
 

Construccions existents: 
 

La vella carretera ensenya el més preuat del paisatge, mostrant grans visuals 
dinàmiques d’espais plans, oberts i mosaics agrícoles, que reben l’entrada de 
llum entre els arbres. 

 

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

 

Actualment aquesta àrea no pateix cap impacte greu, però cal recordar que en 
èpoques seques les aigües dels cursos hídrics presenten un cert grau 
d’eutrofització. La possible construcció de més urbanitzacions o infraestructures 



 

 

turístiques en aquesta àrea suposaria una pèrdua irreversible en el manteniment 
de la biodiversitat i en la bona conservació del PNAE, així com l’eliminació dels 
trets característics i fonamentals del paisatge alt empordanès.       

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 

Establir mesures que limitessin la intensificació de l'activitat agrícola, evitant les 
situacions d’eutrofització que pateixen molts dels cursos d’aigua a l’estiu. 
Aquesta zona suposaria la reducció de la pressió turística de les àrees del PNAE, 
sobretot les més litorals, ja que el dos càmpings presents quedarien envoltats 
per aquesta àrea, a part d’assegurar la connexió ecològica de la zona del Parc de 
Cinclaus amb el meandre del Fluvià (que es crea per sobre del nucli urbà de 
l’Armentera), sense haver de passar per la franja litoral costanera protegida.    

 

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

 

a) El connector que es pretén crear constituirà una important zona tampó 
als desmesurats creixements urbanístics de Sant Pere Pescador, garantint 
el manteniment de l’àrea com a zona agrícola i natural, procurant 
l’extensió d’una trama de tres dits verds, que enllaçarà el corredor amb la 
platja de Sant Pere. 

 
b) A tal efecte, caldrà la classificació de tota l’àrea com a sòl no urbanitzable 

d’especial protecció, dotant-la d’un règim d’usos que garanteixi la 
protecció davant la transformació urbanística. 
 

c) El desenvolupament del referit règim s’hauria de realitzar mitjançant la 
redacció d’un Pla Especial de protecció del paisatge i del medi natural.  
Aquest Pla Especial hauria de ser plurimunicipal, i integrar-se amb la 
resta d’àrees properes d’aquest Catàleg, a fi de desenvolupar el Parc 
agrari de l’Alt Empordà. Un consorci d’administracions hauria d’ocupar-se 
de la seva constitució i de la dotació econòmica, amb la finalitat de 
fomentar els bons usos agraris i l’agricultura ecològica. 
 

d) Convindria plantejar la desclassificació a l’Armentera del sòl urbanitzable 
no programat sector V, amb Clau Càmping, en cas de no haver-se 
desenvolupat, ja que el referit ús i classificació del sòl provocaria la 
destrucció i pèrdua dels valors naturals del sòl.  A tal efecte, caldria 
procedir a la modificació puntual del planejament urbanístic. 
 

e) Pel que fa a les previsions del planejament que permeten la construcció 
d’habitatges unifamiliars en la zona agrícola, en una superfície de 15.000 
m2, caldria avaluar la conveniència d’augmentar la superfície mínima. 
 

f) La Clau 11 del planejament de Sant Pere Pescador, corresponent a sòl no 
urbanitzable de protecció del paisatge, és adequada per a la consecució 
dels objectius a aquesta àrea pel que fa a les zones dels marges del riu 
Fluvià, les bandes de protecció del riu vell i de les sèquies, tot i que 
caldria augmentar la superfície amb aquesta qualificació. 

 
g) La Clau AG Zona Agrícola de les Normes Subsidiàries de l’Armentera 

resulta també adequada (article 134 de la Normativa). 
 



 

 

h) Caldria, no obstant, prohibir la canalització en obra de fàbrica i el 
cobriment de les lleres del riu, rieres i sèquies, actuacions actualment 
possibles a l’Armentera si així ho disposa l’administració hidràulica. 
 

i) Resulten absolutament incompatibles amb la preservació d’aquest espai 
les previsions contemplades al planejament de Sant Pere Pescador pel 
que fa al sector Fluvià Nàutic, que correspon a la zona del Delta del Fluvià 
en la seva desembocadura al mar i que es troba classificat com a sòl urbà 
UA 14, on es permet la construcció de més de 74.000 m² de sostre, 750 
habitatges d’alt standing per una població d’unes 2.000 persones, amb 
dotacions comercials en bloc aïllat, equipaments docents i amb una 
marina de 35.000 m² de canals navegables amb club nàutic i moll per 
400 embarcacions. Aquestes previsions del planejament han estat objecte 
d’impugnació mitjançant la interposició d’un recurs administratiu que es 
troba pendent de resolució.  Les previsions són molt desafortunades tot i 
que potser existirà l’oportunitat de desclassificar el sector, en no haver-se 
executat ni la urbanització completa ni l’edificació en els terminis 
previstos al planejament de Sant Pere Pescador, recentment revisat. 

 
j) Tanmateix, el projecte de l’empresa VLV, promotora de la urbanització 

Marina Fluvià, que preveu materialitzar el sostre edificable en aquest 
sector, mitjançant la construcció d’un hotel i 6 “edificis transatlàntics”, 
constitueixen un projecte absolutament disconforme amb la sostenibilitat 
ambiental de la zona i amb els valors paisatgístics i de conservació que 
caldria garantir.  Per això, procediria instar a la modificació puntual del 
planejament per impedir la destrucció d’aquest espai. 
 

k) La previsió contemplada a l’article 135 del PGOU de Sant Pere Pescador 
respecte del sistema de cursos fluvials i cicle hidrològic Clau F, en la que 
sembla possible la canalització del riu, és absolutament contradictòria 
amb els objectius de conservació d’aquest element natural i de 
recuperació de l’equilibri ecològic, així que caldrà revisar el seu contingut 
o deixar-lo sense efecte. 
 

l) Resultaria convenient la recuperació dels marges del Riu Vell i del Riu 
Fluvià, fixant les zones de domini públic i de servitud legal, i impedint 
l’ocupació per usos particulars o privats d’aquestes zones de domini 
públic hidràulic. 
 

m) Tanmateix, la creació d’un parc fluvial impulsat per les administracions 
locals i, en el seu cas, amb la col�laboració de les administracions amb 
competència en matèria d’aigua i d’espais naturals, permetria posar en 
valor aquesta àrea, en l’actualitat pràcticament abandonada, millorant el 
seu estat natural i potenciant els seus valors ambientals. 
 

n) La delimitació per part de l’Agència Catalana de l’Aigua de les zones 
inundables i l’establiment d’una sèrie de restriccions d’usos, resulta una 
necessitat inajornable, i el seu contingut hauria d’incorporar-se als 
planejaments urbanístics dels municipis afectats. 
 

o) Tanmateix, correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua i al Departament de 
Medi Ambient fixar els cabals ecològics o cabals de manteniment pels rius 
inclosos en aquest espai, i per tots els seus trams, donant compliment a 
les determinacions contingudes a la legislació en matèria d’aigües i al Pla 
de conques internes de Catalunya. 
 



 

 

p) La compra de sòl per part de les Administracions Públiques o de 
Fundacions ambientals, impediria en forma definitiva la destrucció dels 
seus valors naturals. 

 

 

 
 
 
 
 
 


