
 

 

Plans al�luvials del riu Manol 
 
Codi: 93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
1.134,77 ha. Lladó, Cistella, Navata, Vilanant, Avinyonet de Puigventós, Vilafant, 
Santa Llogaia d’Àlguema, Figueres, el Far d’Empordà, Vila-sacra i Peralada. 
 
Delimitació: 
 
El riu Manol neix a 1.089 metres d’altitud prop de Lliurona, al vessant nord de la 
Tossa d’Espinau. És un dels principals actius naturals de la comarca de l’Alt 
Empordà i desenvolupa una important funció de connexió biològica, unint l’Espai 
d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa amb les zones humides del Parc Natural dels 
Aiguamolls de  l’Empordà. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
Espai bàsicament fluvial, encara que també s’han inclòs l’espai agrícola dels 
voltants i en determinats sectors les principals masses boscoses adjacents.  
 
En general podem constatar que la qualitat de l’espai és bona, si bé, després de 
Figueres aquest empitjora de manera greu. Els trams en bon estat ecològic 
presenten diversos retalls de salzeda de sarga (Saponario-Salicetum purpurae), on 
la sarga (Salix eleagnos) i el saulic (Salix purpurea) dominen l’estrat arbori, tot i 
que també hi trobem altres espècies, com el vern (Alnus glutinosa), el salze (Salix 
alba), el freixe de fulla estreta (Fraxinus angustifolia), l’om (Ulmus minor) i el 
pollancre (Populus nigra). En aquest sector l’espai també inclou masses forestals 
associades les quals venen dominades per la pineda de pi blanc (Pinus halepensis). 
Aquest fet propicia que les ribes estiguin ocupades, a banda de les espècies citades, 
per roures (Quercus humilis), blades (Acer campestre), robínies (Robinia 
pseudoacacia) i freixes de fulla gran (Fraxinus excelsior), de manera que en conjunt 
conformen un hàbitat molt valuós des del punt de vista ecològic. A l’aigua hi 
apareix vegetació d’helofita, com el creixenar típic (Apietum nodiflori) amb gram 



 

 

d’aigua (Paspalum distichum), el ranuncle aquàtic (Ranunculus aquatilis) i algunes 
espècies de Carex, Juncus i Cyperus.  
 
A partir de l’autopista A-7 el riu presenta un estat força deteriorat i a banda de la 
qualitat de l’aigua, el paisatge es torna ruderal, degradat i travessat per un gran 
nombre de camins i altres infraestructures. Els marges es troben canalitzats i el 
bosc de ribera substituït per canyars (Arundo donax) i solament en algun punt 
s’observen alguns salzes o tamarius (Tamarix gallica). Hi són freqüents els 
abocaments de deixalles, runes i les extraccions d’àrids. A banda de les canyes, la 
resta de la vegetació està formada per espècies ruderals, o de caràcter nitròfil i 
oportunista, com la Urtica dioica, Solanum nigrum, Aster pilosus, Gallium sp., 
Rubus ulmifolius, Sambucus nigra, etc.  
 
Cal destacar la inclusió de la zona humida dels estanyols de Mas Margall (Avinyonet 
de Puigventós) originats a resultes d’una extracció d’àrids a la riba esquerra del 
Manol. La formen dos estanyols i un clot d’inundació permanent, amb un nivell 
d’aigua variable. La restauració, iniciada per IAEDEN (Institució Altempordanesa per 
a la Defensa i l’Estudi de la Natura) l’any 1991, és un exemple de com recuperar les 
activitats extractives de la comarca. La vegetació actual és helofítica, amb canyís 
(Phragmites australis), boga (Typha sp.) i jonqueres de Juncus, Scirpus i Carex, 
que han colonitzat les vores dels estanyols. Arbres de ribera, com salzes i freixes, 
formen bosquets per la zona. A l’espai hi nidifiquen l’ànec coll-verd (Anas 
platyrhyncos), el cabusset (Tachybaptus ruficollis) i el corriol petit (Charadrius 
dubius). En migració s’hi observen l’arpella (Circus aeroginosus), el bernat pescaire 
(Ardea cinerea) o el blauet (Alcedo athis) i manté bones poblacions de tortuga de 
rierol (Mauremys leprosa). L’espai fou declarat Refugi de Fauna Salvatge (Ordre de 
23 de novembre de 1994) amb una superfície de 50 ha. 
 
Finalment cal esmentar que l’espai també inclou un tram del Rissec, el qual es 
caracteritza per presentar bones mostres de verneda (Alno-Padion) i també la 
tortuga de rierol (Mauremys leprosa). 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Un dels principals motius per incloure aquest espai al catàleg és el de la 
funcionalitat ecològica ja que l’espai actua com a connector ecològic amb una 
elevada funcionalitat. De fet es tracta d’un curs d’aigua amb una certa entitat i bon 
estat de conservació que juntament amb la Muga, el Fluvià i la riera d’Àlguema, 
permeten superar, en aquesta zona de les comarques gironines, la barrera creada 
per la presència de la carretera A2 i AP-7 i per tant, establir una connexió est-oest 
entre els espais naturals de l’Empordà enmig d’una matriu agrícola esquitxada de 
zones industrials. Cal també esmentar els valors ecològics propis de l’espai, amb un 
important nombre d’ambients i hàbitats, ja que inclou tant la zona d’influència 
directa dels rius, com també les àrees forestals adjacents. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Qualificació urbanística: 
 
Lladó 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- sistema de comunicació (1) 
- rústec (11) 
- agrícola (12) 
- forestal (13)  

 
Cistella 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- sistema viari (V) 
- zona d’interès agrícola (6) 
- zona d’interès forestal (7) 
- zona d’interès fluvial (8) 

 
Navata 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- sistema viari (A) 
- sistema hidrogràfic (H) 
- zona agrícola (AG) 
- zona forestal (PF) 

 
Vilanant 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- sistema viari 
- sistema hidrogràfic 
- zona agrícola (AG) 
- zona forestal (PF) 

 
Avinyonet de Puigventós 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- sistema viari (A) 
- sistema hidrogràfic (H) 
- zona agrícola de règim ordinari (3.1a) 
- zona agrícola de protecció paisatgística (3.1b) 
- zona de règim forestal (3.2) 
- zona d’extracció (3.4) 

 
 
 



 

 

Vilafant 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- vialitat segregada d’àmbit general (V) 
- sistema viari (1) 
- zona de protecció agrícola (D.1) 
- zona de protecció ambiental (D.2) 
- zona de protecció de riberes (D.3) 

 
Santa Llogaia d’Àlguema 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- vialitat segregada d’àmbit general (V) 
- sistema viari (1) 
- règim ordinari (D.1) 
- protegit (D.3) 

 
Figueres 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- equipaments supramunicipals (E) 
- vialitat segregada d’àmbit general (clau V) 
- sistema viari (1) 
- règim ordinari (D.1)  
- protegit (D.3) 

 
Far d’Empordà 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- vialitat segregada d’àmbit general (V) 
- sistema viari (1) 
- sistema hidrogràfic (H) 
- protegit d’interès agrícola i ramader (D.1) 
- protegit d’interès ambiental (D.2) 
- protecció hidrogràfia (D.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vila-sacra 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- vialitat segregada d’àmbit general (V) 
- sistema viari (1) 
- sistema d’equipaments i dotacions (E) 
- règim ordinari (D.1) 
- protegit (D.2) 

� subzones: 
• (D2-a) Protecció de cursos 

d’aigua i passos d’animals 
• (D2-b) Protecció paisatgística i 

zones arbrades 
 
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 (RE) 

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

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

biològic (H-c) 
 
Construccions existents: 
 
En aquest espai trobem gran varietat de construccions, algunes de les quals es 
poden considerar patrimoni històric i/o artístic. Trobem exemples de masos tant 
interessants com els de Can Nebot o Can Prim, a part de molins i sèquies de gran 
interès. Altres elements que cal destacar per les seves característiques 
arquitectòniques són el Castell dels Moros a Vilanant, la Bòvila d’en Soler i el Palol 
de Sabaldòria a Vilafant. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Tal i com ja s’ha esmentat anteriorment, segons l’estat de conservació, podem 
diferenciar dos trams. El tram superior (per sobre l’autopista AP-7) presenta un 
estat de conservació bo, mentre que en el tram que va des d’aquí fins a 
l’aiguabarreig amb la Muga l’estat de conservació és baix. Aquí els principals 
impactes són: la canalització del riu, la destrucció del bosc de ribera, la implantació 
d’activitats extractives, l’ocupació del domini públic hidràulic per part de zones 
industrials (un exemple d’aquesta situació és el polígon de Can Costa), plantacions i 



 

 

conreus, i l’abocament de deixalles domèstiques i de maquinària industrial. Des del 
punt de vista urbanístic i d’ordenació territorial, aquest espai es troba molt 
desestructurat, amb presència d’un bon nombre de construccions precàries i 
discordants amb l’ambient i el paisatge. 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria establir mesures de regeneració de la vegetació de ribera en els trams de 
riu més degradats i respectar el domini públic hidràulic, evitant l’ocupació de la llera 
per plantacions de pollancres, plàtans, acàcies, canyes, conreus i, especialment, 
zones industrials o urbanes. Es recomana també aplicar mesures per evitar la 
implantació de noves activitats extractives, i per la restauració de les presents, 
seria bo prendre com a exemple el cas del Mas Margall, reconvertit en zona humida 
i hàbitat de molt interès per la fauna. Per últim, cal citar la recent iniciativa dels 
ajuntaments riberencs de convertir tot el tram del Manol en un itinerari apte per fer 
a peu o en bicicleta. Aquest itinerari anirà des de la seva desembocadura (Vilanova 
de la Muga) fins a Lladó, passant per Figueres, Santa Llogaia d'Àlguema, Navata i 
Avinyonet de Puigventós. Aquesta iniciativa es veu molt positiva si bé, també 
caldria la possibilitat d’estendre aquesta a la riera d'Àlguema i garantir la 
funcionalitat d’aquest segon espai.  
 
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) 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, i eliminar les espècies d’arbres de plantació que no apareixen de 
manera natural. 

 
c) Caldria garantir a Lladó, Cistella, Vilafant, Santa Llogaia d’Àlguema, 

Figueres, el Far d’Empordà, Vila-sacra i Peralada un radi de protecció de les 
surgències hídriques que hauria de ser 50 m per garantir el manteniment de 
cabal de sortida. 



 

 

 
d) En tot l’espai no s’haurien de permetre noves activitats extractives. Alhora, 

s’haurien d’establir límits per les activitats actuals properes a la llera del riu i 
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. 

 
e) 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. 

 
f) 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. 

 
g) L’emplaçament i el tipus de construcció d’utilitat pública i interès social 

hauria d’estar condicionat a la redacció d’un Pla especial que contempli entre 
altres aspectes un estudi d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes 
territorials de la seva implantació, tal i com estableixen els municipis de 
Navata, Avinyonet de Puigventós i El Far d’Empordà. 

 
h) En sòl forestal s’hauria de garantir el manteniment de les petites zones de 

conreu existents per tal de conservar el mosaic agroforestal. 
 
i) En sòl agrícola no s’hauria de permetre la implantació de vivers, hivernacles, 

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

 
j) Als municipis de Lladó, Cistella, Vilafant, Santa Llogaia d’Àlguema, Figueres i 

Vila-sacra, 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, sense que en cap cas comportin terraplens de 
més de dos metres, desforestació o erosió del sòl. 

 
k) El municipi de Figueres té al sector de la Figuerola una reserva de sòl 

destinada a equipaments públics. Aquest espai és principalment agrícola i cal 
mantenir-lo, per tal d’assegurar la seva condició actual cal evitar qualsevol 
tipus de construcció, i en cas de que fos imprescindible l’execució s’hauria de 
fer seguint una sèrie de criteris paisatgístics i ambientals. 

 
l) 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. 
 



 

 

 


