
 

 

Basses de Delfià – Can Costoja 

 
Codi: 8 

 
 

Superfície i municipis que es comprenen: 
 

112’92 ha. Rabós. 

 

Delimitació: 
 

Des de Delfià en direcció oest per la pista que es dirigeix cap a l'Orlina, per girar 
abans d'arribar al riu en direcció sud cap al camí de les Costes que ve de 
Peralada. Des d'aquí, en direcció est fins el rec de Costoja i dirigint-nos cap al 
nord fins al mas. Per sobre la carretera GI-603 en direcció nord-est per tornar a 
Delfià. 

 
Caracterització de l’espai: 
 
Aquesta àrea representa la transició entre els materials antics que formen el 
massís de l’Albera i la plana de l’Empordà. A la part nord, aflora la roca i la zona 
és ocupada per estepes i brucs i conreus de secà, mentre que cap el sud i sobre 
els materials moderns del quaternari, s’estenen prats de pastura, conreus de 
regadiu i alguns poblaments terofítics que envolten un conjunt de basses de 
règim tant estacional com permanent, originades a partir d'antigues sorreres 
abandonades. Més puntualment, trobem retalls de prats de dall prop de can 
Costoja i l’abandonament del cultiu de l’olivera a la zona més al nord de l’espai. 
El Puig de Costoja, format per sediments pliocènics i envoltat completament per 
dipòsits quaternaris que formen glacis d’acumulació, permet gaudir d’una amplia 
panoràmica a sud-oest, entre el Puig de la Mala Veïna i les Bardes amb la riera 
de l’Orlina. 

 



 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
El Puig de Can Costoja i el seu entorn és una representació de l’espai de transició 
entre l’Albera i la plana que convé protegir, donat que aquest ambient no es 
troba inclòs dins de cap dels espais PEIN circumdants. Les masses d'aigua donen 
refugi a un poblament herpetològic força interessant així com també una diversa 
vegetació hidrofítica, on és possible trobar Ceratophyllum submersum, 
Potamogeton crispus, Chara connivens i Ranunculus peltatus. Als prats humits, 
hi creixen espècies rares a casa nostra com Alopecurus bulbosus, Orchis laxiflora 
i Mentha cervina. A la zona que envolta sant Romà, existeixen prats secs amb 
geòfits com Orchis conica i Allium chamaemoly i poblaments de Crassula vaillanti 
a les depressions temporalment inundades sobre substrat argilós. Prop de les 
basses, trobem bardisses d'espinavessa i perelloner (Pyro-Paliuretum spina-

christi), així com petites salenques on creix Frankenia pulverulenta i Spergula 
maritima. Cal tenir en compte que en aquest espai es troben algunes espècies 
d’aus força  interessant com el martinet blanc (Egretta garzetta), el bernat 
pescaire (Ardea cineraria) i l’arpella vulgar (Circus aeruginosus). Finalment, cal 
destacar la presència d’una important comunitat de tortugues de rierol 
(Mauremys leprosa) i de xoriguer comú (Falco tinnunculus). 

 
 

Qualificació urbanística: 
 

• Sòl no urbanitzable. 

 
Construccions existents: 
 

L’espai es troba travessat per un camí rural que divideix la bassa gran en dos 
àrees de diferent mida. Aquest fet comporta que la bassa més petita es dessequi 
en períodes poc plujosos i amb temperatures altes. 

La protecció del paisatge és imprescindible per mantenir els usos actuals i el bon 
estat de l’entorn. Els conjunts arquitectònics de Can Costoja, l’església de Sant 
Salvador, així com una petita construcció amb tres arcades de mig punt prop de 
la bassa, s’han de protegir.  

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

Estat de conservació acceptable, però es troba sotmesa a una gestió arbitrària 
per part de l'actual propietari de Sant Romà (existeix el precedent del colgament 
d'una de les basses per guanyar unes desenes de metres quadrats de pastura). 
L'aprofitament de l'aigua de la bassa Gran de Delfià pel reg no sembla afectar el 
poblament faunístic i florístic. Cal també fer referència a la ruderalització a que 
es veuen sotmeses algunes zones d’aquest espai, així com abocaments 
incontrolats de deixalles domèstiques que es troben en alguns punts concrets de 
l’espai.  

  

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 

Evitar la dessecació de les masses d’aigua de menor superfície. La pastura als 
voltants de Sant Romà, tot i que necessària per conservar aquest espai obert, i 
els prats secs que trobem avui és, en alguns casos, excessiva i porta al 



 

 

desenvolupament de cardassar i altres comunitats nitròfiles. Evitar la degradació 
del Puig de Can Costoja. 

 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) La inexistència de planejament urbanístic regulador d’aquest municipi no 

impedeix impulsar un Pla Especial de protecció de tot l’espai, que 
garanteixi el manteniment de la bassa i dels actuals usos, així com la 
preservació del paisatge i del nucli rural de Can Costoja, impedint la 
implantació d’activitats, instal�lacions o d’infraestructures que puguin 
atemptar contra l’espai, alhora que regulant estrictament els usos 
prohibits. 
 

b) Convindria la inclusió d’aquesta àrea al Catàleg de Patrimoni natural del 
municipi. 
 

c) Tanmateix, els camins existents a l’àrea haurien de conservar-se en el 
seu estat actual, impedint la seva pavimentació o la realització 
d’ampliacions i realització de moviments de terres que podrien perjudicar 
tot l’entorn. 
 

d) L’espai s’hauria d’incloure a la Xarxa Natura 2000 pel fet que conté 
hàbitats o espècies considerades prioritàries segons la Directiva d’hàbitats 
que estan insuficientment representades a Catalunya. 

 

 


