
 

 

Plans al�luvials de la Muga 
 
Codi: 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:   
  
17,72 ha. Albanyà, Boadella d’Empordà, Cabanes, Castelló d’Empúries, Darnius, 
Llers, Peralada, Pont de Molins, Maçanet de Ca brenys, Sant Llorenç de la Muga i 
Terrades. 
 
Delimitació: 
 
El riu Muga neix al coll de la Muga, a 1.186 metres d’altitud, a migjorn del 
Montnegre. Des de l’indret de l’Hostal de la Muga forma divisòria amb el Vallespir. 
El seu curs alt discorre encaixonat entre les fondes valls prepirinenques, en 
terrenys calcaris de les Garrotxes d’Empordà. Després d’Albanyà i Sant Llorenç es 
va eixamplant fins que arriba a la plana de l’Alt Empordà, que travessa fins a 
desembocar al golf de Roses. El riu connecta ecològicament el PNAE amb l’EIN 
Penyasegats de la Muga. És l’únic connector ecològic fluvial entre aquests dos 
espais. 
  
Caracterització de l’espai: 
 
Espai fluvial de gran vàlua ecològica. Pel que fa a la vegetació cal destacar els 
bosquetons de ribera dominats per diverses espècies de salzes, com el salze blanc 
(Salix alba), el saulic (Salix purpurea) o la sarga (Salix eleagnos); i diferents 
retalls, alguns de gran mida, de verneda (Alnio-Padion), hàbitat considerat com a 
prioritari per la Directiva Hàbitats. Altres espècies que acompanyen a aquestes 
comunitats, i que també tenen una presència important, són l’arbre blanc (Populus 

alba), l’om (Ulmus minor) i el pollancre (Populus nigra). Aquest últim també 
apareix en forma de plantacions i en determinats casos substitueix la vegetació de 
ribera original. També apareix vegetació hidròfita, com els poblaments de llenties 
d’aigua (Lemno-Azolletum) i jonqueres (Molinio-Holoschoenion); herbassars 
subaqüàtics (Potametum i Callitricho-Rannunculetum aquatilis); creixenars 
(Apietum nodiflori) i canyissars (Thypho-Schoenoplectetum), de vegades 
acompanyats amb boga (Thypha latifolia i Thypha longuifolia). La presència d’altres 



 

 

espècies vegetals més banals, com la canya (Arundo donax), i els herbassars 
dominats per esbarzer (Rubus ulmifolius) i el saüc (Sambucus nigra) també hi són 
presents, i en determinats trams es converteixen en la vegetació dominant.  
 
El bon estat de conservació de determinats trams de bosc de ribera permet la 
presència de nombroses espècies vegetals rares a la comarca, com Cucubalus 

baccifer. Destaca la diversitat dels herbassars de riba llacosa (Bidention), que 
ocupen el llit fluvial durant el períodes d’estiatge, i del poblament d'hidròfits 
d’aigües circulants, on s’hi desenvolupen Ranunculus pseudofluitans i Ranunculus 

trichophyllus. Altres espècies de la flora que destaquen són Fraxinus angustifolia 

oxycarpa, Carex remota o Galanthus nivalis.  
 
Entre la fauna, destaca la zona del pantà de Boadella, el qual, tot i ser un hàbitat 
artificial, és aprofitat per diferents aus aquàtiques (limícoles, anàtides i ardèides) 
durant la migració, com a zona de repòs abans o després de travessar els Pirineus. 
També la llúdriga (Lutra lutra) és un possible habitant d’aquest espai, gràcies a les 
reintroduccions fetes als Aiguamolls de l’Empordà als anys 90, fet que permetria la 
recuperació d’antigues poblacions a l’Alta Garrotxa. Finalment, en diferents trams 
del riu s’ha localitzat la nàiade Anodonta cygnea, una espècie de mol�lusc 
considerada en la categoria D a l’Ordre de 23 de novembre del 1994, per la qual 
s’amplia la relació d’espècies protegides a Catalunya. 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
La incorporació d’aquest espai al catàleg respon a la necessitat d’incloure un dels 
principals cursos d’aigua de les comarques gironines. Tanmateix, a banda dels 
valors ecològics propis, com la presència d’hàbitats d’interès comunitari i d’espècies 
protegides, l’espai és un important connector ecològic a través de la plana 
empordanesa, i posa en contacte les zones litorals amb les muntanyes pirinenques 
de l’Alta Garrotxa. 
 
Qualificació urbanística: 
 
Albanyà 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- Tots aquells no classificats com urbans en els 
plànols. 

 
Sant Llorenç de la Muga 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- Tots aquells no classificats com urbans en els 
plànols. 

 
Darnius 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema de comunicació 



 

 

- zona d’interès especial (4.3) 
 
Maçanet de Cabrenys 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- sistema general de comunicacions 
- rústec 

 
Terrades 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- reserva forestal (24) 

 
Boadella d’Empordà 

 
• Sòl no urbanitzable: 

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

 
Llers 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- vialitat segregada d’àmbit general (V) 
- sistema hidrogràfic (H) 
- sistema viari (1) 
- règim ordinari (D1) 
- règim d’interès agrícola (D2) 
- protecció hidrogràfica (D5) 

 
Pont de Molins 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- vialitat segregada d’àmbit general (V) 
- sistema viari (1) 
- règim d’interès agrícola (D2) 
- règim protegit (D3) 

 
Cabanes 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari (1) 
- règim d’interès agrícola (D2) 
- règim protegit (D3) 



 

 

 
Peralada 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema de comunicacions viàries (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 (clau RE) 

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

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

biològic (H-c) 
 
Castelló d’Empúries 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema de carreteres interurbanes (3) 
- sistema viari (5) 
- sòl agrícola (24) 

 
Construccions existents: 
 
L’espai conté un gran nombre d’elements relacionats amb l’aigua i el seu 
aprofitament productiu. Exemples d’això són el propi embassament de Boadella,  
com també les rescloses, fonts, ponts i molins que trobem al llarg de la Muga. Així 
mateix podem trobar masos i cases que han fet servir en un moment o altre 
aquests elements. Cal nomenar també l’ermita de la Mare de Déu de Palau. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Tot i el potencial ecològic, cal esmentar que l’espai es troba en un estat d’alteració 
important, sobretot en els trams que transcorre per la plana. Entre les principals 
alteracions cal citar d’una banda la presència de motes (parets construïdes a banda 
i banda del riu), sobretot al tram més baix, per evitar les repetides inundacions que 
hi havia (les “mugades”) i que han desestructurat els sistemes hidrològics i 
ecològics d’aquest últim tram i de l’altra la presència del pantà de Boadella, el qual 
ha suposat un control del règim hídric però també una barrera força important per 
les comunitats piscícoles.  
 
Altres impactes són: la manca de respecte pel domini públic hidràulic, tant pel que 
fa a construccions (Molins, Pont de Molins, Escaules, Boadella i Sant Llorenç de la 
Muga), com pel que fa a les plantacions de pollancres i que ha desestabilitzat en 
bona part el bosc de ribera; les elevades concentracions de matèria orgànica, que 
arriben a provocar situacions d’anòxia; la pol�lució de l’aigua pels efectes d’alguns 



 

 

abocaments incontrolats, així com la contaminació difusa d’origen agrícola; la 
presència d’espècies exòtiques fruit d’introduccions i que han originat un important 
impacte sobre les espècies autòctones; i finalment la presència d’una desena 
d’activitats extractives dedicades a l’extracció de graves i, en menor grau, de 
calcàries. 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria establir mesures per tal de poder restaurar des del punt de vista natural els 
espais afectats per la construcció de motes i nuclis urbans. A nivell concret es 
proposa: impulsar plans per recuperar el bosc de ribera, que sovint ha desaparegut 
o ha estat substituït per canyes (Arundo donax), robínies (Robinia pseudoacacia) o 
negundos (Acer negundo); controlar i evitar l’aparició de noves activitats 
extractives; delimitar i respectar el domini públic hidràulic, tot prohibint-hi, tal com 
indica la Llei d’Aigües, les construccions, les plantacions i els camps de conreu; 
disposar d’un pla de gestió que determini els usos admesos i prohibits, fent especial 
esment a la prohibició d’introducció de fauna exòtica i de l’acampada il�legal, 
sobretot al pantà de Boadella; minimitzar l’efecte barrera que la presa suposa per a 
moltes espècies de fauna;i finalment, s’hauria d’aplicar el codi de bones pràctiques 
agrícoles, per evitar la contaminació difusa de l’aigua per pesticides, herbicides, 
nitrats, etc. 
 
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 aquesta zona haurien de tenir en compte els 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 de definir un radi de protecció de les surgències hídriques de 50 m 

per garantir el manteniment de cabal de sortida. 
 
c) Actualment els usos recreatius en embassaments es regulen mitjançant la 

resolució de la Junta d’Aigües de 19 de gener de 1995 (DOGC núm. 2012 de 
15 de febrer). Caldria que per l’embassament de Boadella tots els municipis 
redactessin un pla de gestió específic que desenvolupi d’una manera més 
precisa les activitats i els usos compatibles amb les finalitats d’explotació 



 

 

prioritàries de l’embassament. La creació d’un  Consorci podria facilitar 
aquesta tasca, així com la vigilància i desenvolupament d’unes activitats 
sostenibles amb el pantà. 

 
d) 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. Caldria controlar l’acampada 
il�legal a la zona del pantà de Boadella per mitjà d’amonestacions o 
sancions. 

 
e) S’hauria de prioritzar la utilització de les actuals vies de comunicació i 

corredors existents procurant mantenir la unitat de les explotacions i mirant 
d’evitar la fragmentació dels camps i les zones arbrades. En qualsevol cas, 
l’obertura de nous camins s’hauria de realitzar per mitjà d’un Pla especial 
evitant camins i pistes que malmetin l’espai en el que s’integrin. 

 
f) Als municipis de Boadella d’Empordà, Llers, Pont de Molins, Cabanes i 

Castelló d’Empúries s’haurien de redactar Plans Especials amb l’objectiu 
específic de protegir el mosaic agroforestal i el bosc de ribera existent al 
llarg del riu, considerant especialment els cultius i zones arbrades dels 
meandres riberencs. En qualsevol cas es podria valorar la creació d’una nova 
zonificació de sòl no urbanitzable que fes referència a la capacitat de 
connexió ecològica i paisatgística d’aquests espais, donant així un major 
valor i protecció. 

 
g) 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.  

 
h) De manera general en tot l’espai no s’haurien de permetre noves activitats 

extractives, i en concret a Cabanes i Castelló d’Empúries caldria controlar 
més les activitats actuals. Alhora, s’hauria d’iniciar el procés de restauració 
de les que es trobin aturades d’acord amb la Llei 12/1981 per a la 
restauració dels espais afectats per activitats extractives. 

 
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. 
 



 

 

 


