
 

 

Salt de Fitó (capçalera del riu Llobregat) i Sant Julià dels Torts 
 
Codi: 86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
575,79 ha. Agullana i la Jonquera. 

 

Delimitació: 
 
L’espai resta delimitat per els espais del PEIN de les Salines i de l’Albera, per la 
frontera amb França i per la pista forestal que queda al nord de la zona del Molinot i 
que voreja la serra de la Plaça. Una part de l’espai, bàsicament el sector que queda 
a ponent del corredor d’infraestructures i en concret l’àrea coneguda com les Creus, 
es troba inclosa a la Xarxa Natura 2000. 

 

Caracterització de l’espai: 
 
Espai eminentment forestal arbrat que abasta tot el sistema de torrents i rierols 
que desemboquen al riu Llobregat d’Empordà en el seu tram superior. Es tracta 
bàsicament d’una sureda (Quercetum ilicis galloprovinciale suberetosum), molt ben 
conservada i explotada, assentada sobre sòls silícics de caràcter oligotròfic (pobre 
en ions nutritius) i més aviat àcid, i amb un recobriment molt alt. Es presenta amb 
un sotabosc format per la brolla silicícola d’estepes i brucs, encara que en 
determinats indrets aquesta comparteix l’espai amb espècies l’arboç (Arbutus 
unedo) o el galzeran (Ruscus aculeatus).  
 
En determinats indrets apareix l’alzinar muntanyenc (Quercetum mediterraneo-

montanum), i en llocs molt concrets, sobretot de la banda oest, a la zona del Puig 
de Calmelles hom hi troba roures martinencs (Quercus humilis) i alguns peus de 
roure de fulla gran (Quercus petraea) i castanyer (Castanea sartiva). A l’espai 
també hi apareixen formacions arbustives, com ara les landes de gòdua (Prunello-
sarothamnetum scopari), dominades per la gòdua (Sarothamnus scoparius), la 
bruguerola (Calluno vulgaris), l’aranyoner (Prunus spinosa), l’escorodònia 
(Teucrium scorodonia), la lleterassa de fulla prima (Euphorbia cyparissas), etc.; i 
bruguerars silicícoles de bruc d’escombres amb estepa borrera (Lavandulo-Ericetum 



 

 

scopariae). També cal esmentar la presència d’alguns camps de conreus dedicats al 
cultiu dels cereals.  
 
Pel que fa als ambients fluvials, destacarem la presència de vernedes (Alno-
Padion), hàbitat considerat a la Directiva Hàbitats com de caràcter prioritari, 
sobretot en el còrrec de les Vinyes, al torrent de Querol i de la Font del Vidre. Altres 
retalls presents són les salzedes d’arbre blanc (Salix alba), on hi trobem també la 
sarga (Salix eleagnos), el freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior), el freixe de fulla 
estreta (Fraxinus angustifolia) i el pollancre (Populus nigra). 
 
Entre les espècies de flora destaca la presència de Carex remota, Fraxinus 

angustifolia oxycarpa, el grèvol (Ilex aquifolium), Euphorbia lathyris, 

Leucanthemum monspeliense, Centaurea paniculata hanrii, Dianthus pungens i 
Dianthus pyrenaicus attenuatus.  
 
Pel que fa a la fauna, en aquest espai hi trobem nombroses espècies forestals, però 
a més també, esdevé clau en la ruta migratòria d’ocells, principalment rapinyaires, 
com l’aligot vesper (Pernis apivorus) i l’àliga marcenca (Circaetus gallicus), que 
utilitzen el coll del Portús, Panissar o Lli per creuar els Pirineus.     

 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Les principals raons per incloure aquest espai dins el catàleg són, d’una banda el 
seu paper com a connector ecològic entre els espais del PEIN de l’Albera i de les 
Salines, i per tant per defecte, entre els Pirineus orientals, ja que posa en contacte 
els espais naturals de la zona de l’Albera (i per extensió del Cap de Creus) amb els 
de la zona de l’Alta Garrotxa i Salines; i de l’altra pel fet que aquest espai esdevé 
una zona clau per  en la ruta migratòria de molts rapinyaires.  
 
Tanmateix, l’espai inclou masses forestals formades per alzinars muntanyencs i 
suredes amb molt bon estat de conservació, hàbitats d’interès comunitari i àrees 
d’elevat valor paisatgístic i natural com són els diferents cursos fluvials que 
composen de la capçalera del riu Llobregat d’Empordà. 

 
Qualificació urbanística: 
 
Jonquera 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- Zona de protecció hidrogràfica 
- Connector ecològic (11) 
- Espai de protecció forestal (12) 

  - Mosaic agroforestal d’interès paisatgístic (13) 
 



 

 

 Flaçà 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- Rústec (4.2)  
- Forestal (4.1) 

 

Construccions existents: 
 
L’espai inclou un gran nombre de masos i construccions rurals (Mas Rius, Can Delfí, 
Mas Llong, etc.), com també algun monument megalític i l’ermita de Sant Julià dels 
Torts.  
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Podem considerar que en general l’estat de conservació és bo, si bé la regressió de 
l’activitat del suro, que tant havia caracteritzat els pobles del voltant, ha suposat 
una deixadesa de les explotacions forestals que s’ha traduït en un elevat risc 
d’incendi, degut a la gran quantitat de biomassa i necromassa acumulada.  
 
Tanmateix però, l’espai es veu amenaçat per futures infraestructures i per 
l’ampliació de les existents que poden alterar i alteren seriosament el seu rol de 
connector i el seus valors. Aquest és el cas de la possible ampliació de l’A2, l’AP7 i 
la construcció del TAV. De fet, actualment, aquestes infraestructures suposen una 
barrera infranquejable per moltes espècies, fet que queda palès en els 
atropellaments de guineus (Vulpes vulpes), genetes (Genetta genetta), teixons 
(Meles meles) i fagines (Martes foina), espècies que només poden evitar el pas 
sobre d’aquestes infraestructures utilitzant els cursos fluvials que desemboquen al 
Llobregat.  
 
Finalment, cal també esmentar que a l’espai hi ha un projecte de parc eòlic, que 
preveu la instal�lació de 33 aerogeneradors de 100 m. d’alçada i que ja ha rebut 
l’aprovació inicial per part de l’ajuntament però que es troba parat a l’espera del 
nou mapa de capacitat eòlica, a Coll de Portell - Coll de Teixidó - Coll del Priorat - 
Coll de Panissars, que suposa un greu impacte per els ocells en migració. 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
La importància estratègica del connector fa que es consideri adequat promoure un 
Pla especial de protecció de l’espai, el qual hauria de garantir la funcionalitat de la 
connectivitat ecològica, si cal, amb l’aplicació de les mesures correctores pertinents 
(passos de fauna, etc.). Seria també molt interessant que el pla considerés la 
conservació de la sureda, amb la declaració de bosc protegit segons la Llei forestal, 
ja que permetria minimitzar el risc d’incendi.  
 
Cal també garantir el respecte del domini públic hidràulic del riu Llobregat i dels 
torrents que davallen de la muntanya, ja que ofereixen un passadís natural que 
connecta aquest territori muntanyós amb la plana empordanesa, en un tram afectat 
per les vies de comunicació, paral�leles al riu.  
 



 

 

El fet d’ubicar-se en una important ruta migratòria per a les aus semblaria 
desaconsellar la ubicació d’un parc eòlic a la zona.  
 
Finalment, es considera que aquest espai s’hauria de incorporar a l’espai del PEIN, 
ja sigui a l’EIN del Massís de l’Albera o al de les Salines, o bé que es declari espai 
de la Xarxa Natura 2000 tal i com ja s’ha proposat recentment. 
 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) En el sector inclòs al municipi de la Jonquera no s’hauria de permetre la 

implantació d’activitats extractives ni tampoc la possibilitat d’instal�lar parcs 
eòlics. Aquesta última possibilitat també s’hauria d’aplicar al municipi 
d’Agullana.  

 
b) En ambdós municipis caldria evitar la construcció de noves explotacions 

ramaderes intensives o industrials i només, permetre l’ampliació de les 
actualment existents sempre i quan estiguin per sota de les 200 Unitats 
Ramaderes.  

 
c) A la Jonquera, d’acord amb el Decret 169/1983, cal establir la unitat mínima 

de conreus de regadiu en 1,25 Ha. 
 
d) A Agullana caldria ampliar el radi de protecció de les surgències hídriques de 

20 m a 50 m i a la Jonquera fixar-lo.  
 
e) A Agullana cal impedir l’obertura de nous camins rurals i pistes forestals, 

excepte aquelles que són estrictament necessàries i degudament justificades 
per l’explotació forestal, agrícola i ramadera. A més, empre que sigui 
possible s’hauria de donar prioritat a la recuperació de camins existents. En 
ambdós municipis, es proposa que l’amplada màxima d’aquests sigui de 3 
m.   

 
f) A Agullana caldria regular de manera més especifica la rehabilitació de 

masies i evitar la conversió dels edificis a una pluralitat d’unitats 
d’habitatges. Tampoc s’hauria de permetre les instal�lacions industrials 
vinculades a les activitats agrícoles, ramaderes o forestals, ni tampoc les 
vivendes familiars si no estan vinculades a l’activitat agrícola i respecten la 
unitat mínima de conreu i forestal.   

 
g) Tal i com s’especifica a la clau de protecció forestal de la Jonquera, a 

Agullana caldria establir una major regulació dels usos en sòl forestal. En 
aquest sentit caldria establir tots aquells usos que promocionin una gestió 
forestal sostenible i la reducció del risc d’incendi.   

 
h) De manera general en tot l’espai no s’haurien de permetre les construccions 

d’utilitat pública i interès social. En cas però que per raons de necessitat 
aquestes s’hi hagin d’ubicar caldria, obligatòriament, elaborar un Pla 
Especial que tingui en compte aspectes com l’impacte ambiental i 
paisatgístic. 
 



 

 

 


