
 

 

Riera d’Àlguema 
 
Codi: 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:   
  
383,86 ha. Santa Llogaia d’Àlguema, Borrassà, Pontós, Ordis, Navata, Cabanelles i 
Lladó. 
 
Delimitació: 
 
La riera de l’Àlguema amb 20 kilòmetres de longitud neix per sota del municipi de 
Sant Martí Sesserres  i desemboca al Manol. Aquesta riera és un connector social 
amb funció d’esponjament del municipi de Figueres, així com de millora de 
l’impacte paisatgístic, facilitant un ús lúdic i cultural dels voltants dels pobles. 
  
Caracterització de l’espai: 
 
Espai fluvial que abasta el propi riu, com també els conreus associats i les masses 
forestals associades. 
 
Afluent del riu Manol pel sud, aquest curs presenta en general un bon estat de 
conservació si bé en el tram final el seu estat és molt baix. Les ribes presenten una 
cobertura arbòria important, amb pi blanc (Pinus halepensis), pi pinyoner (Pinus 
pinea), alzina (Quercus ilex), roure (Quercus humilis) i suro (Quercus suber), degut 
a les superfícies forestals que travessa, com també diverses comunitats de 
vegetació de ribera, com la verneda (Alno-Padion) i la salzeda de sarga (Salix 
eleagnos) amb el saulic (Salix purpurea), l’om (Ulmus minor) o el freixe de fulla 
gran (Fraxinus excelsior). La presència de plantacions de pollancres (Populus nigra) 
i plàtans (Platanus hybrida) a tocar de la llera ha provocat la desaparició de la 
vegetació riberenca típica d’aquesta zona. Al llarg de bona part de la riera trobem 
rengleres de canyes (Arundo donax). En els sectors més degradats la vegetació 
està formada per espècies adventícies i de caràcter ruderal i nitròfil, com l’esbarzer, 
l’ortiga, l’olivarda (Inula viscosa), la malva (Lavatera cretica), la lleteresa ruderal 
(Euphorbia helioscopia), la ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides) o el cebollí 
(Asphodelus fistulosus).   



 

 

 
L’espai alberga importants poblacions faunístiques entre les quals destaquen la 
presència de peixos, com el barb de muntanya (Barbus meridionalis) o l’anguila 
(Anguilla anguilla) i ocells, entre els que cal nomenar el bernat pescaire (Ardea 
cinerea), l’oriol (Oriolus oriolus), el blauet (Alcedo athis), el corriol petit o la xivita 
(Tringa ochropus). 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Un dels principals motius d’inclusió d’aquest espai al catàleg és l’elevada 
funcionalitat com a connector ecològic ja que permet connectar els espais naturals 
del litoral amb els de l’interior i per tant garantir la permeabilitat ecològica enmig 
d’una matriu agrícola i de les zones industrials properes a Figueres. De fet aquest 
curs d’aigua esdevé un dels cursos fluvials, juntament amb el Manol i el Llobregat, 
que permeten superar la barrera creada per la presència de la carretera A-2 i 
l’autopista AP-7. Finalment, cal també mencionar, a banda dels valors ecològics 
propis del connector, la presència d’un bon nombre d’ambients i hàbitats, ja que 
inclou tant la zona d’influència directa de la riera, com també les àrees forestals 
adjacents. 
 
Qualificació urbanística: 
 
Lladó 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

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

 
Cabanelles 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- sistema viari (V) 
- sistema hidrogràfic (H) 
- zona rústega protegida de l’edificació (P) 

� per raons hidrogràfiques o d’interès 
geològic (PR) 

- zona rústega de reserva forestal (RF) 
- zona rústega de règim ordinari (RO) 
- zona rústega de corona de nucli (CN)  

 
Navata 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

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



 

 

 
Ordis 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- sistema viari (1) 
- sistema hidrogràfic (H) 
- règim ordinari (D.1) 
- protegit (D.3) 

� sub-zona (D.3-b)  protecció cursos 
d’aigua i passos d’animals 

 
Pontós 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- sistema infraestructura viaria (1.b) 
- zona agrícola (B-1) 
- zona forestal (B-2) 
- zona de protecció dels cursos d’aigua (B-3) 

 
Borrassà 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- vialitat segregada d’àmbit general (V) 
- sistema viari (1) 
- règim ordinari (D.1) 
- règim d’interès agrícola (D.2) 
- règim protegit (D.3) 

� protecció de cursos d’aigua i passos 
d’animals (D3.1) 

� protecció de zones paisatgístiques i 
arbrades (D3.2) 

 
Santa Llogaia d’Àlguema 
  

• Sòl no urbanitzable: 
 

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

 
Construccions existents: 
 
Al pas de l’Àlguema trobem masos com el Mas Colomer, elements relacionats amb 
l’aigua, com fonts, ponts i altres estructures. Cal destacar per les seves 
característiques arquitectòniques el Castell de Navata. 
 
 



 

 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Semblant al riu Manol, l’espai presenta un bon estat ecològic, excepte al tram situat 
després de l’autopista AP-7. Els principals impactes que pateix l’espai són la 
canalització de determinats trams, la destrucció del bosc de ribera, la presència 
abundant de canyes (Arundo donax), la implantació d’activitats extractives, 
l’ocupació del domini públic hidràulic per part de zones industrials, plantacions i 
conreus, i l’abocament de deixalles domèstiques i de maquinària industrial. 
Finalment dir, que el tram que discorre entre Santa Llogaia d’Àlguema i Vilamalla a 
la zona del Polígon industrial del Pont del Príncep és especialment deficient 
ecològicament. 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria delimitar i respectar el domini públic hidràulic, evitant l’ocupació de la llera 
per plantacions de pollancres, conreus i, especialment, zones industrials o urbanes. 
També es recomana implementar mesures per tal d’evitar la construcció de noves 
activitats extractives i restaurar les presents. Per últim, caldria també impulsar 
mesures per regenerar la vegetació de ribera en els trams de riu més degradats. 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Caldria definir un sistema hidrològic en subsistemes (canals, recs, torrents i 

rius) pels diferents municipis, en que quedin clars quins usos es poden fer, 
evitant 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. 

 
b) S’hauria d’establir una regulació més acurada de les zones hídriques. Així 

doncs, caldria determinar la zona de domini públic hidràulic i no permetre-hi 
les plantacions lineals de pollancres i plàtans ni l’ocupació física. 

 
c) Caldria garantir a Lladó, Ordis, Pontós, Borrassà i Santa Llogaia d’Àlguema, 

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

 
d) Al municipi de Cabanelles s’haurien de prohibir noves activitats extractives 

en tot l’espai i especialment a la zona de domini hidràulic. Alhora per tots els 
municipis caldria establir límits per les activitats extractives 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 
Cabanelles i Navata. 

 
h) 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 la restauració i/o l’ampliació dels 
habitatges i construccions existents en un 20% de la seva superfície. 

 
i) Als municipis de Lladó, Ordis, Pontós i Santa Llogaia d’Àlguema, 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. 

 
j) A Cabanelles, existeix un àrea classificada com a Corona de Nucli, aquest 

espai hauria de prioritzar l’aparició de construccions d’utilitat pública i 
interès social que contemplin aspectes paisatgístics per davant d’habitatges 
particulars o construccions agropecuàries. 

 

 


