
 

 

Plans al�luvials del riu Llobregat, el torrent d’en Bosquerós i la 
Riera de la Guilla 
 
Codi: 89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:   
  
3,31 ha. La Jonquera, Agullana, Capmany, Darnius, Biure, Pont de Molins, Cabanes, 
Masarac i Peralada. 
 
Delimitació:  
 
Espai fluvial estructurat bàsicament a partir del tram mig i final del riu Llobregat, el 
qual uneix el Massís de l’Albera amb la plana empordanesa i que inclou dos dels 
principals connectors de l’espai forestal limítrof al PEIN de les Salines i els aspres de 
l’Albera.  
  
Caracterització de l’espai: 
 
El riu Llobregat és un espai fluvial amb importants mostres de vegetació de ribera. 
Entre aquestes cal destacar en primer lloc la verneda (Alno-Padion), la qual és 
hàbitat d’interès comunitari prioritari, i on els verns (Alnus glutinosa) comparteixen 
l’espai amb altres arbres, com el gatell (Salix atrocinerea subsp. catalaunica), el 
pollancre (Populus nigra) o l’om (Ulmus minor), i amb tot un seguit d’herbes com 
equisets (Equisetum sp.), càrexs (Carex pendula i Carex remota), sarriasa (Arum 
italicum), etc.  
 
També apareix la salzeda de sarga (Saponario-Salicetum purpurae), amb sarga 
(Salix eleagnos), salze blanc (Salix alba), saulic (Salix purpurae), freix de fulla 
estreta (Fraxinus angustifolia), i tot un seguit d’herbes i lianes presents al sotabosc, 
com l’esbarzer (Rubus ulmifolius), el llúpol (Humulus lupulus), la menta borda 
(Mentha rotundifolia), la canya (Arundo donax), la carbassina (Bryonia dioica), etc; 
les jonqueres (Molinio-Holoschoenion), dominades per diferents espècies de joncs 
(Juncus sp.), Scirpus sp., carexs (Carex sp.) i Cyperus sp.; els poblaments de 
llenties d’aigua (Lemno-Azolletum), molt localitzats; els herbassars subaqüàtics 
(Potametum i Callitricho-Ranunculetum aqualis); els creixenars (Apietum nodiflori); 



 

 

i els canyissars amb balcars (Typho-Schoenoplectetum glauci), situats en les vores i 
on l’aigua circula a poca velocitat. En les ribes més desestructurades hi ha 
presència de pollancres (Populus nigra), plàtans (Platanus hybrida), tamarius 
(Tamarix sp.), acàcies (Robinia pseudoacacia) i pins (Pinus halepensis i Pinus 
pinea).   
 
Un dels principals valors de l’espai és el tram que discorre entre límit dels termes 
municipals de la Jonquera i Capmany, fins el pont de la carretera N-II prop del 
trencant de Darnius, i en concret a la zona dels Banys de la Mercè, ja que hi 
existeix un destacat poblament de mansega (Cladium mariscus) associat a les 
surgències sulfhídriques de la zona i al nord extensos codolars a les terrasses 
fluvials. 
 
Malgrat el pas del riu pel nucli urbà de La Jonquera, la qualitat de l’aigua és bona, i 
permet una important presència de fauna aquàtica, tant invertebrada (com cargols 
de la família Lymnaeidae), com vertebrada, amb la presència de diversos amfibis, 
rèptils, com la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) i peixos. 
 
El riu de la Guilla neix a la zona pròxima dels camps del Cal Guixeter a la vora de la 
Vajol  i vessa les seves aigües al Llobregat d’Empordà connectant el Massís de les 
Salines i el Massís de l’Albera per la part sud del municipi de La Jonquera. Es 
caracteritza per presentar una vegetació de ribera molt ombrívola composta 
principalment per dos estrats: arbori i herbaci. Aquest espai està format 
principalment per verns (Alno-Padion) classificats com hàbitats d’interès 
comunitari, que s’estructuren al llarg d’aquest riu. En el tram proper a Agullana el 
riu ha patit l’impacte de les activitats humanes com són la substitució de la verneda 
per pollancres (Populus canadensis) i plàtans (Platanus x hispanica), i abocaments 
puntuals, tot i que la conservació de l’espai en general és bona. És també rellevant 
destacar com a tret característic d’aquest espai, la presència de camps de conreu, 
erms i masses forestals, que creen un paisatge en mosaic de gran valor natural i 
connectivitat ecològica. 
 
El torrent d’en Bosquerós neix a la part baixa del Roquetar en mig de suredes i 
brolles dins del municipi d’Agullana. Aquest torrent vessa les seves aigües al 
Llobregat d’Empordà connectant el Massís de les Salines i el Massís de l’Albera per 
la part baixa. Es caracteritza per presentar una vegetació típicament de ribera, on 
el vern (Alnus glutinosa) és l’arbre dominant. Allà on l’home ha destruït la verneda 
podem trobar plantacions de pollancres (Populus canadensis) o plàtans (Platanus x 
hispanica). L’estrat arbustiu té un desenvolupament variable, però en general és 
escàs. L’estrat herbaci cobreix una gran proporció de terra, i podem trobar un 
seguit d’herbes com equisets (Equisetum sp.), càrexs (Carex pendula), sarriasa 
(Arum italicum), ortiga morta (Lamium flexuosum), etc. El fet de creuar ambients 
agrícoles semioberts en bon estat de conservació comporta que als voltants hi hagi 
gran quantitat de vertebrats interessants com el toixó (Meles meles), la guineu 
(Vulpes vulpes) o l’àguila marcenca (Circaetus gallicus). Aquest espai presenta un 
bon estat de conservació i està classificat com a hàbitat d’interès comunitari per 
l’annex I de la Directiva 97/62/UE. 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
La inclusió d’aquest espai dins el catàleg respon al fet d’incorporar un ecosistema 
aquàtic de gran vàlua que, tot i presentar certs trams força degradats, funciona 
com un important eix natural que uneix el Massís de l’Albera amb la plana 



 

 

empordanesa; al fet de tractar-se de l’únic riu que permet superar les tres 
infraestructures més importants de la comarca a la part septentrional; i a la 
presència d’hàbitats d’interès comunitari considerats prioritaris. Tanmateix també, 
cal esmentar que la zona dels Banys de la Mercè es proposa com a espais de la 
Xarxa Natural 2000. 
 
Qualificació urbanística: 
 
La Jonquera 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- zona de protecció hidrogràfica 

 
Agullana 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- sistemes de comunicació 
- cursos d’aigua, rius i rieres 
- rústec de protecció natural (4.1.b) 
- zona forestal (4.2) 

 
Capmany 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari 
- de tolerància d’equipaments (SNU.1) 
- de règim normal (SNU.2) 
- de règim restrictiu (SNU.3) 

 
 
Darnius 

 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- sistema de comunicació 
- rústec (4.1) 

 
Biure 

 
• Sòl no urbanitzable 

 
- sistema viari (V) 
- sistema hidrogràfic (H) 
- zona agrícola (SA) 
- sòl forestal (SF) 
- zona de protecció natural i paisatgística  

 
 



 

 

 
 
Pont de Molins 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- vialitat segregada d’àmbit general (V) 
- sistema viari (1) 
- d’interès agrícola (D2) 

 
Cabanes 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- vialitat segregada d’àmbit general (V) 
- sistema viari (1) 
- d’interès agrícola (D2) 

 
Masarac 

 
• No té planejament 

 
Peralada 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema de comunicacions viàries (clau C) 
- rural de protecció agrícola (RA) 

� rural de protecció agrícola dins de 
corredor biològic (RA-c) 

- rural de protecció forestal (RF) 
� rural de protecció forestal dins de 

corredor biològic (RF-c) 
- rural amb edificació (RE) 

� rural amb edificació dins de corredor 
biològic (RE-c) 

- sistema hidrològic (H) 
� sistema hidrològic dins de corredor 

biològic (H-c) 
 
Construccions existents: 
 
El Llobregat d’Empordà en el seu recorregut de La Jonquera a Biure, circula paral�lel 
a l’autopista AP-7, i el TGV el travessa fins a cinc vegades, fet que provoca 
problemes en la seva connectivitat. Tot i això, hi ha gran varietat d’elements 
constructius d’interès al llarg del Llobregat, el riu de la Guilla i el Torrent d’en 
Bosquerós. 
 
Hi trobem un bon nombre de masos com el de Can Salvi del Rieral o el Mas de 
s’Abella. Podem remarcar també la presència d’alguns antics molins i sèquies, que 
es troben al llarg del riu i les rieres. Cal posar de relleu el jaciment del neolític 



 

 

descobert recentment al terme municipal de Capmany, prop dels Banys de la 
Mercè. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’espai rep tota mena d’impactes, des de la presència d’abocaments incontrolats de 
deixalles i runes, fins a la modificació del llit del riu. En general, es poden senyalar 
la modificació del llit del riu, la tala del bosc de ribera per guanyar superfície de 
conreu, la substitució del bosc de ribera per plantacions de pollancres i plàtans, la 
presència d’activitats extractives i, la presència de tanques que esdevenen un 
element de fragmentació molt important que, cal sumar a l’efecte barrera de la N-
II, l’A-7 i el TGV. 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria millorar l’estat ecològic del riu i així garantir la seva funcionalitat com a 
connector. En aquest sentit, s’ha de fer respectar el domini públic hidràulic, aplicar 
mesures per recuperar la vegetació ripària, prohibir l’autorització de noves plantes 
d’extracció i classificació d’àrids, eradicar els diferents abocaments i establir 
controls sobre les diferents espècies al�lòctones. 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
 
a) Seguint el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell 

d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua es recomana el que els usos 
en el Llobregat tinguin en compte el períodes d’avingudes: 

 
a. En la zona d’inundació amb període de retorn de 10 anys no es pot 

admetre cap ús, llevat d’aquells previstos a la legislació aplicable en 
matèria de domini públic hidràulic. Alhora caldria evitar la replantació 
de la vegetació de ribera amb l’acàcia, el plàtan i altres espècies no 
autòctones. 

b. En la zona d’inundació amb període de retorn de 100 anys no es pot 
admetre cap nova edificació o construcció ni cap ús o activitat que 
suposi una modificació sensible del perfil natural del terreny. Alhora 
caldria evitar la replantació de la vegetació de ribera amb l’acàcia, el 
plàtan i altres espècies no autòctones. 

c. En la zona d’inundació amb període de retorn de 500 anys no es pot 
admetre àrees d’acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus 
d’edificació que es pugui veure afectada per una riuada.  

 
b) S’hauria d’establir pel riu de la Guilla i el Torrent d’en Bosquerós una 

protecció lineal de 30 metres a partir del marge que delimita el llit del riu, 
evitant en aquesta zona de protecció els moviments de terra, extraccions 
d’àrids, abocaments, així com les tales i l’alteració de la vegetació de ribera 
pròpia de la nostra zona. 

 



 

 

c) Caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per afavorir 
la restauració de la vegetació de ribera pròpia de casa nostra com les 
vernedes, així com eliminar les espècies d’arbres de plantació que no 
apareixen de manera natural. 

 
d) Caldria garantir a Agullana, Capmany, Darnius i Peralada un radi de 

protecció de les surgències hídriques que hauria de ser 50 metres per 
garantir el manteniment de cabal de sortida. 

 
e) En relació a la franja lineal de terreny situada entre la carretera N-II i el 

traçat de l’autopista A-7 s’haurien de limitar les activitats relacionades i 
derivades del transport i alhora evitar l’aparició de noves instal�lacions 
destinades aquest sentit. 

 
f) En sòl agrícola no s’hauria de permetre la implantació de vivers, hivernacles, 

noves explotacions agropecuàries i nous habitatges. Únicament, s’hauria de 
permetre l’ampliació dels habitatges i construccions existents en un 20% de 
la seva superfície. 

 
g) Els càmpings, zones d’acampada i les instal�lacions annexes no s’haurien 

d’establir en zones arbrades i de bosc de ribera. Preferentment s’haurien 
d’establir sobre sòls d’escàs valor agrícola. 

 
h) Tal i com estableix el municipi de Biure, caldria evitar la implantació de 

construccions d’utilitat pública i interès social i les construccions i 
instal�lacions d’obres públiques de nova planta en sòls agrícoles i forestals. 
En cas contrari aquestes  haurien de  preveure la redacció d’un Pla Especial 
que contempli, entre altres aspectes, l’impacte paisatgístic i ambiental i per 
tant, l’avaluació dels efectes ecològics i paisatgístics previsibles com a 
resultat de l’execució del projecte, la justificació i les mesures adequades 
per minimitzar l'impacte, i els efectes territorials de la seva implantació. 

 
i) A Peralada, la proposta de POUM l’estableix erròniament en 3Ha la superfície 

mínima de secà. En aquest sentit doncs, caldria que la unitat mínima en sòls 
de secà fos de 4,5 Ha. i de 1,25 en sols de regadiu tal com es regula en el 
Decret 169/83 d’Unitats Mínimes de Conreu. 

 
j) La construcció de tanques en espais oberts hauria de limitar-se a aquells 

casos en què siguin imprescindibles en funció de l’ús i les circumstàncies del 
lloc. Les tanques haurien de ser de vegetal viu o de materials que permetin 
la transparència i el pas de la petita fauna terrestre pròpia del lloc. No 
s’haurien d’admetre tanques d’obra, llevat de murs de pedra seca. 

 
k) El municipi de Masarac no té planejament fet que s’hauria de corregir amb la 

redacció d’un pla on es contemplin les diferents característiques d’aquest 
espai fluvial de gran interès. 
 



 

 

 


