
 

 

Cinclaus – Riu Vell 
 
Codi: 22 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
386’81 ha. Escala, l’Armentera i Sant Pere Pescador.  

 

Delimitació: 
 
Espai situat a la zona oest del límit sud del Parc Natural dels Aiguamolls de 
l'Empordà. Inclou el Riu Vell des del Molí, fins trobar la carretera vella 
d'Empúries i d'aquí, fins a Can Caramany. Del mas en direcció oest fins al camí 
de Cinclaus, que ens porta al poble. De Cinclaus, seguint l'Agulla de  Pelacalç i 
els recs interiors, fins els Salats que, seguint el rec de l'Agulla, torna al Riu Vell. 

 

Caracterització de l’espai: 
 
Es tracta d’una zona ocupada per conreus de regadiu, bàsicament fruiters amb 
espatllera i gira-sols, i plantacions de pollancres, travessat per nombrosos cursos 
d’aigua, com ara sèquies, canals i l’antic curs del Fluvià, que presenten una 
població d'helòfits molt important, com  també diferents tipus d’espècies 
animals, sobretot rèptils, amfibis i ocells. Aquesta zona presenta a la seva part 
més sud diversos prats de pastura, que donen a l’àrea una certa variació 
paisatgística i florística (Thero-Brachypodietea). Així, aquest espai representa un 
sector de plana molt transformat per l'activitat agrícola, però que manté 
elements florístics i petits hàbitats que semblen haver-se conservat amb l'actual 
sistema de recs i canals existents.     

 
 



 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Aquest espai destaca per abraçar una àrea de gran diversitat vegetal i faunística, 
que el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà no va incloure per motius 
desconeguts. Així, aquest espai de caràcter eminentment agrícola conserva 
encara molts ambients d’aiguamolls, molleres mediterrànies i llocs humits, que 
ha permès l’assentament de comunitats d'aiguamoll dolç (Magnocaricion elatae i 
Typho-Schoenoplectetum glauci subas. cladietosum marisci) i jonqueres 
(Molinio-Holoschoenion) ben constituïdes, i que donen refugi a algunes espècies 
tan excepcionals al territori alt empordanès com Euphorbia palustris, Stachys 
palustris o Cladium mariscus. Moltes d’aquestes comunitats d’aiguamoll dolç són 
hàbitats d’interès prioritari (segons la Directiva 67/97/CE), com per exemple, els 
canyissars torbosos i basòfils dominats per la mànsega (Cladium mariscus). 
Entre les diferents espècies animals que es poden trobar a la zona destaca la 
polla d’aigua (Gallinula choloropus), la fotja (Fulica atra), la reineta (Hyla 
meridionalis), la salamandra (Salamandra salamandra), el tritó jaspiat (Triturus 
marmoratus), alevins d’anguiles (Anguilla anguilla), etc.  

 
Qualificació urbanística: 

 
L’Armentera:  

 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- Zona agrícola Clau AG 
 

• Sòl no urbanitzable:  
 

- Sistema hidrològic  Clau H 
 

 

Sant Pere Pescador:  
 

• Sòl urbanitzable programat 
 
 

L’Escala:  
 

• Sòl no urbanitzable  
 
 

Construccions existents: 
 

Edificis esparsos. Algunes construccions presenten un notable interès, encara 
que es trobin fora de l'àrea delimitada. Les vores del Rec Vell presenten un 
notable recorregut paisatgístic que acabaria travessant camps  més oberts a la 
llum en el veïnat de Cinclaus. Aquest nucli manté un model urbanístic molt 
adient per a possibles eixamples als pobles propers. 

Les vores del riu vell tenen un interessant recorregut paisatgístic, una isovista 
dinàmica que acabaria després i travessant camps més oberts a la llum, en el 
veïnat de Cinc Claus (molt interessant per l'arquitectura que manté). 

 



 

 

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

 

L’amenaça més important que afecta a aquest espai és el projecte d’urbanització 
de la Marina de Llevant, que preveu la construcció d’una urbanització i diversos 
canals artificials amb amarratges.  

Actualment, aquest espai es troba molt artificialitzat, degut a la intensificació 
agrícola que hi ha a la zona. La gran quantitat d’herbicides, pesticides, 
plaguicides i fertilitzants que s’aboquen per mantenir la producció de fruita 
provoca problemes de contaminació de les aigües que circulen pels aqüífers de 
l’àrea. 

A més, la forta demanda sobre l’aigua i els diferents problemes que provoca el 
desbordament d’aquesta, que flueix pels canals i sèquies, ha provocat la 
construcció de marges abruptes de terra que propicien un augment de la 
velocitat de l’aigua dels canals, rieres, i del riu vell, impedint l’establiment de la 
vegetació helofítica i hidrofítica, i augmentant amb el temps el risc de salinització 
dels principals aqüífers de la zona. 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 

Caldria establir mesures que limitessin la intensificació de l'activitat agrícola. 
També s’hauria de limitar la transformació dels canals i del propi Riu Vell amb 
marges excessivament abruptes, i mantenir la pastura a la zona de Cinclaus, ja 
que suposa font de riquesa natural i diversitat paisatgística en una zona de la 
plana dominada pel cultiu intensiu de la fruita. Cal recordar que, a més 
d’espècies d’ambients humits i de cultius, es troben espècies típiques d’ambients 
més secs i àrids, com algunes espècies vegetals dels gèneres Festuca, 
Brachypodium i Centaurea, i ocells força rars com el tòrlit (Burhinus 
oedicnemus).  Restricció  constructiva a l’Antiga Marina de Llevant. 

 
 

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

 

a) Promoure la redacció d’un Pla Especial de protecció de conreus, de 
protecció del paisatge i de millora del medi rural, en el que s’establissin 
limitacions pel que fa a l’ús de pesticides i a la instal�lació de granges, es 
prohibís la canalització dels cursos hídrics i es fomentés l’agricultura 
biològica. S’hauria de dotar el Pla d’un pressupost per subvencionar el 
manteniment del sistema dels cultius agrícoles, regs i canals, la utilització 
del codi de bones pràctiques d’agricultura, i la recuperació d’espais per 
conreu. 
 

b) Aquest Pla Especial podria recuperar també els marges del Riu Vell i dels 
canals com a recorreguts tous amb sistemes de passeigs o camins de 
vianants, garantint la preservació de petits espais al Riu Vell, amb 
presència d’elements florístics i de vegetació d’interès. 
 

c) El Pla Especial a promoure hauria de tenir la condició de pla 
plurimunicipal, i impulsar-se per tots els ajuntaments afectats amb el 
suport de la Diputació de Girona i en el seu cas del Consell Comarcal, 



 

 

creant un consorci d’administracions que s’ocupés de la seva gestió i 
dotació pressupostària. 
 

d) Limitar els usos a incloure en aquest espai mitjançant les declaracions 
d’utilitat pública i interès social, prohibint els usos incompatibles amb el 
manteniment dels valors naturals de la zona. 
 

e) La protecció d’aquesta àrea aconsella de manera inajornable i urgent, la 
modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere 
Pescador i la desclassificació del sòl urbanitzable no programat del Sector 
Sud, antiga Marina de Llevant, el desenvolupament del qual permetria la 
implantació en aquesta zona d’alt valor paisatgístic, i situada a primera 
línia de costa, d’una urbanització intensiva amb ocupació de prop de 50 
ha. de sòl així com l’aparició d’un nombre elevadíssim d’habitatges. 
Aquest fet malmetria de forma irreversible aquest espai, i implicaria un 
impacte ambiental no assumible per la fragilitat de la zona. 
 

f) Les previsions contingudes al PGOU de l’Escala pel que fa a la possibilitat 
d’instal�lar habitatges unifamiliars aïllats en superfícies de 3000m2 i en 
sòl no urbanitzable, haurien de modificar-se tot exigint-se la conservació 
de la Unitat Mínima de Conreu. 

 
g) Una rectificació idèntica s’hauria de fer per les previsions contingudes a 

les Normes Subsidiàries de l’Armentera, de construccions en sòl agrícola 
sobre parcel�les de 15.000 m2. 

 
h) Proposar al Departament de Medi Ambient la integració d’aquest espai al 

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, o bé la seva inclusió al PEIN 
com a espai natural d’especial interès. 
 

i) Avaluar la conveniència de redactar i aprovar, per part de l’administració 
de costes, de normes de protecció de tot el tram de costa corresponent al 
Golf de Roses, per tal de fixar la zona marítima terrestre i establir franges 
extenses de protecció de la primera línia de litoral (100 a 200 primers 
metres amb prohibició de tota mena de construccions, i fins a 500 metres 
amb limitacions del tipus d’edificacions i prohibicions de creació de 
pantalles arquitectòniques). 
 

j) La compra de sòl en aquesta àrea per part de les administracions 
públiques, o per part de fundacions ambientals, seria una mesura a tenir 
molt en compte per impedir la destrucció dels seus valors naturals. 
 

k) Ordenar els accessos a la platja, limitant les zones d’aparcament i 
ordenant els passos per tal d’evitar l’afectació als sistemes dunars i a les 
comunitats vegetals vinculades als sorrals litorals. 

 



 

 

 

 


