
 

 

Plans al�luvials del Fluvià 
 
Codi: 97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen:   
  
2.2281,07 ha. Crespià, Serinyà, Esponellà, Cabanelles, Vilademuls, Navata, Pontós, 
Bàscara, Garrigàs, Vilaür,  Palau de Santa Eulàlia, Ventalló, Sant Mori, Sant Miquel 
de Fluvià, Torroella de Fluvià, L’Armentera i Sant Pere pescador. 
 

Delimitació: 
 
El riu Fluvià és un dels corredors lineals més importants de Catalunya, uneix la 
zona del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa amb el Parc Natural dels 
Aiguamolls de l'Empordà. Té un gran valor ecològic: és la conca fluvial interna en 
millor estat del país i l’única sense cap embassament. 
  

Caracterització de l’espai: 
 
Important espai fluvial que presenta retalls de diverses i mides i formes i, alberga 
diferents tipus de bosc de ribera. El tipus de vegetació dominant són les salzedes 
(Salicion triandrae-fragilis) on destaca la sarga (Salix eleagnos), el saulic (Salix 
purpurea) i el freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior). El sotabosc està ocupat per 
espècies herbàcies, com la carbassina (Bryonia dioica), la vidalba (Clematis 
flamula), la lleterassa de bosc (Euphorbia amygdaloides), la sabonera (Saponaria 
officinalis) o l’herba berruguera (Chelidonium majus). De vegades, aquesta 
formació presenta peus aïllats d’altres espècies arbòries, com l’om (Ulmus minor), 
el freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia), el salze blanc (Salix alba) i el 
pollancre (Populus nigra). Cal també remarcar la presència de retalls de verneda 
(Lamio-Alnetum glutinosae) dominats pel vern (Alnus glutinosa), amb un sotabosc 
poc dens, degut a les modificacions que han patit les lleres, i on destaquen Carex 
pendula, Equisetum maximum, el sanguinyol (Cornus sanguinea), la sarriassa 
(Arum italicum) o l’heura (Hedera helix).  
 
Entre els hàbitats propis d’aigües quietes destaca la vegetació hidròfita arrelada a 
aigües eutròfiques. Així cal esmentar la presència d’herbassars subaquàtics 



 

 

dominats pels potamogètons (Potamogeton sp.) i callitriches amb ranuncles 
(Callitricho-Ranunculetum aqualis); el creixenar típic (Apietum nodiflori) situat en 
aigües poc profundes i més aviat eutròfiques, i compost per l’Apium nodiflori i la 
Veronica anagallis-aquatica i els canyissars amb balques (Thypho-Scoenoplecetum 
glauci), caracteritzada per presentar un catifa densa de canyís (Phragmition 
australis) barrejada amb boga (Typha angustifolia i Typha latifolia) i joncs.  Altres 
espècies presents són el lliri groc (Iris pseudacorus), el plantatge d’aigua (Alisma 
plantago-aquatica), la silicària (Lythum salicaria), el lletsó d’aigua (Sonchus 
maritimus) o el romàs (Rumex conglomeratus). Els joncars (Molinio-
Holoschoenion), apareixen en marges que tenen el nivell freàtic profund i en  
determinades zones apareixen barrejats amb els herbassars megafòrbics nitròfils i 
humits (Convolvuletalia sepium i Galio-alliertalia).  
 
En molts trams trobem també plantacions de plàtans (Platanus hybrida) i pollancres 
(Populus nigra), i també altres espècies no lligades a la vegetació de ribera, com el 
roure martinenc (Quercus humilis), l’alzina (Quercus ilex), el pi blanc (Pinus 
halepensis), la blada (Acer campestre) i el xiprer (Cupressus sempervirens), etc.  
 
Els plans al�luvials es caracteritzen per ser zones d’una alta fertilitat agrícola i 
sovint aquestes venent dominades per conreus de secà i de regadiu, tot i que 
també hi apareixen plantacions de planifolis, hortes i vivers de plantes llenyoses i 
ornamentals.  
 
Pel que fa a la fauna, en tractar-se d’un curs fluvial llarg, ha permès la presència 
d’una elevada diversitat. Destaca la llúdriga (Lutra lutra) que ha recolonitzat la 
zona a partir de les reintroduccions fetes als Aiguamolls de l’Empordà. Tanmateix 
també cal esmentar que tant el riu com els espais humits associats presenten 
bones poblacions d’amfibis i, en alguns trams, hi ha poblacions de tortuga de rierol 
(Mauremys leprosa). També trobem força espècies d’ocells associades al medi 
fluvial, entre les quals destaquen el martinet de nit (Nycticorax nycticorax) o el 
blauet (Alcedo athis), malgrat que, de fet, bona part de les ardeides, anàtides i 
altres espècies d’ocells aquàtics de Catalunya poden observar-se al riu, ja sigui en 
període de nidificació, de migració o com a hivernants. La zona és d’interès per a 
l’expansió del picot garser petit (Picoides minor). 

 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
S’han considerat tant els valors ecològics propis de l’ecosistema fluvial (es tracta de 
l’únic riu d’una certa entitat sense cap embassament en el seu recorregut) com el 
fet de que el Fluvià és el connector biològic per excel�lència entre els aiguamolls de 
l’Alt Empordà i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, amb una 
situació estratègica entre el litoral i les muntanyes de la Garrotxa i el Pla de 
l’Estany, a través de la plana empordanesa. L’espai que s’ha delimitat, per 
incrementar-ne la funcionalitat i disminuir els impactes, inclou l’àrea d’influència 
directa del riu: així, s’ha abastat el curs del riu, els espais susceptibles de ser 
inundats freqüentment, les zones humides associades (basses, antigues graveres 
abandonades...) i les masses forestals adjacents. El seu traçat meandriforme i el 
bon estat de conservació fa que l’espai també albergui poblacions de faunístiques 
de gran interès.  
 
 
 
 



 

 

Qualificació urbanística: 
 
Serinyà 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- infraestructura viària 
- zona forestal (9) 
- protecció de cursos d’aigua (12)  

 
Crespià 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- infraestructura viària 
- zona agrícola (8.a) 
- zona forestal (9) 
- protecció de cursos d’aigua (2) 

 
Esponellà 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- infraestructura viària 
- zona agrícola (8.a) 
- zona forestal (9) 
- protecció de cursos d’aigua (10)  

 
Cabanelles 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari (V) 
- règim ordinari (RO) 
- règim forestal (RF) 
- agrupació rural (AR) 
- sistema hidrogràfic (PR)  

 
 
Vilademuls 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari 
- sistema de serveis tècnics (E10) 
- sistema de equipaments comunitaris (E6) 
- sistema hidrogràfic 
- zona agrícola (AG) 
- zona de protecció paisatgística i forestal (PF) 
- zona de rústic general (RG) 
- nuclis rurals (NR) 



 

 

 
Navata 

 
• Sòl no urbanitzable: 

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

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) 
- espais protegits (B-4) 

 
Bàscara 

 
• Delimitació de sòl urbà 

 
Garrigàs 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema general d’infraestructura (1) 
- zona agrícola (2) 
- zona forestal (3) 
- zona rústica (4) 
- zona d’especial protecció agrícola o forestal (5) 

 
 
Vilaür 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari (V) 
- sistema hidrogràfic (H) 
- sistema d’equipaments comunitaris (E) 
- zona rural (SR) 
- zona de protecció natural i paisatgística (PNP) 
- equipaments comunitaris 

 
Palau de Santa Eulàlia 
 

• No té planejament 

 
 
Sant Morí 



 

 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari i d’aparcaments (X) 
- sistema ferroviari (F) 
- sistema de serveis tècnics (T) 
- sistema hidrològic (H) 
- serveis i activitats (10) 

� extractives (10ex) 
- zona agrícola (11) 
- zona forestal (12) 
- zona de protecció específica (13) 

� hidrològica (13ph) 
 
Ventalló 
 

• Sòl no urbanitzable: 

 
- cursos d’aigua 
- zona agrícola 
- equipaments riu Fluvià (E, F i G) 

 
Sant Miquel de Fluvià 

 
• Delimitació de sòl urbà 

 
Torroella de Fluvià 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari (V) 
- sistema hidrològic (SH) 
- zona d’interès agrícola 
- zona d’interès fluvial 
- zones d’extractives 

  
Sant Pere Pescador 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- zona agrícola (9) 
- zona d’especial valor agrícola (10) 
- zona d’especial valor natural i paisatgístic (11) 
- sistema natural, ecològic i paisatgístic (E) 
- sistema de cursos fluvials i cicle hidrològic (F) 

 
L’Armentera 

 
• Sòl urbanitzable: 

 
- no programat (V) 



 

 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- zona agrícola (AG) 

 
Construccions existents: 
 
Al llarg del Fluvià trobem gran varietat d’elements relacionats amb l’aigua i la seva 
utilització per les poblacions properes, alguns exemples d’aquest fet són el Molí de 
Vilert a Esponellà, o les fonts de Terradelles i Vermell a Cabanelles. També trobem 
elements interessants al llarg del Fluvià, com l’ermita de Sant Anna o el pou de glaç 
de Vilaür. 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Es tracta d’un espai que travessa la plana empordanesa fet que ha suposat la 
presència de diversos impactes. Així, a grans trets  destaca les modificacions 
d’alguns trams mitjançant algun tipus de canalització (marges de terra de gran 
pendent o motes, esculleres de pedres, etc.); la destrucció de la vegetació de ribera 
o la substitució d’aquesta per plantacions de pollancres; la important presència 
d’activitats extractives de sorres i graves, que sovint afecten directament a la llera 
del riu i van acompanyades de l’obertura de nous vials per tal que la maquinària 
pesant pugui accedir a l’indret, de manera que l’impacte sobre la vegetació de 
ribera és, en molts casos, molt greu; l’ocupació de les zones inundables per 
edificacions; i finalment la important concentració, en determinades zones, 
d’explotacions ramaderes, les quals provoquen importants impactes, degut als 
materials utilitzats en la construcció i per la mala gestió de gestió dels purins. 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria delimitar correctament el domini públic hidràulic per tal de regular les 
plantacions forestals situades a la llera i els conreus que han ocupat la riba. També 
seria oportú establir un cens de les activitats extractives, per tal d’evitar l’aparició 
de noves activitats que puguin agreujar encara més la situació del riu, i vetllar 
perquè es facin les restauracions adients. Tanmateix, per tal de garantir el paper de 
corredor biològic del riu, caldria garantir la continuïtat dels ecosistemes de ribera, 
amb especial atenció en els trams on aquest es troba degradat. Finalment, caldria 
establir un major control de les explotacions ramaderes i en especial a aplicar 
mesures per tal d’evitar la contaminació de les aigües per nitrats.  
 

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. 

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) Caldria desenvolupar a tots els municipis per on circula el riu un Pla Especial 

de protecció del paisatge i del medi natural. Aquest pla hauria de recollir els 
principals valors paisatgístics de les riberes fluvials, així com els espais 
associats necessaris per la conservació de tot l’indret. En aquest sentit el pla 
plurimunicipal hauria de definir les principals accions de restauració així com 
els usos i construccions permeses per tal de mantenir la integritat de l’espai. 

 
d) 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. 

 
e) En general en tot l’espai 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. 

 
f) A Maià de Montcal està prohibida la pràctica indiscriminada del trial i el 

motocross a tot el terme municipal, en aquest sentit caldria que tots els 
municipis subscriguessin aquesta prohibició per les zones dels marges del riu 
Fluvià. 

 
 
g) A l’Armentera s’hauria de desclassificar el sòl urbanitzable no programat del 

sector V, amb clau de càmping, en cas de no haver-se desenvolupat, ja que 
el referit ús i classificació de sòl provocaria la destrucció i pèrdua de valors 
naturals del sòl. A tal efecte caldria una modificació puntual del 
planejament. 

 
h) A Vilademuls la normativa permet als nuclis rurals creixements perifèrics per 

la seva consolidació, en aquest sentit s’hauria de limitar el creixement 
perifèric a una necessitat real del nucli, i mai a un increment de la població 
forana. 

 
i) La Clau 11 del planejament de Sant Pere Pescador, corresponent a sòl no 

urbanitzable de protecció del paisatge, és adequada per a la consecució dels 
objectius a aquesta àrea pel que fa a les zones dels marges del riu Fluvià, 
les bandes de protecció del riu vell i de les sèquies, tot i que caldria 



 

 

augmentar la superfícies amb aquesta qualificació. Municipis com 
l’Armentera, Serinyà, Cabanelles, Vilademuls, Navata, Pontos i Vilaür, 
estableixen sòls de protecció adequada per als entorns del Fluvià. La resta 
de municipis haurien de millorar la protecció dels sòls d’aquest àrea i facilitar 
la recuperació d’aquells espais més impactats. 

 
j) Tot i que la conca del riu Fluvià és la que es troba en millor estat del país 

pateix una problemàtica elevada en relació a les indústries extractives, que 
han provocat que en bona part del curs mig i baix del Fluvià hagin 
desaparegut els boscos de ribera. Cal que tots els municipis afectats per 
aquestes activitats segueixin un protocol comú d’actuació en el que es reculli 
que fer en cada situació. En aquest sentit el protocol hauria de prohibir la 
implantació de noves activitats en les lleres i zones properes al riu Fluvià, 
així com  l’ampliació de les actuals. D’altra banda les activitats ja finalitzades 
s’haurien de restaurar convenientment seguint el que estableix la Llei 
12/1981, de manera que sigui restituïda tota la vegetació de ribera i en cap 
cas convertint aquestes àrees en espais turístics o lúdics. Finalment per les 
activitats autoritzades i en funcionament s’hauria d’establir un control 
periòdic per comprovar que es realitza l’activitat correctament i no es 
produeixen problemes en la capa del freàtic així com en zones properes. 

 
k) La previsió contemplada a l’article 135 del PGOU de Sant Pere Pescador 

respecte del sistema de cursos fluvials i cicle hidrològic Clau F en la que 
sembla possible la canalització del riu hauria de ser revisada per la seva 
adequació al que s’estableix en la Llei d’aigües, de manera que es 
prohibeixen les obres de canalització dels cursos hídrics, a no ser que 
estiguin dictaminades per l'Administració competent. 

 
l) Vilademuls té dos zones de sòl reservades per a serveis tècnics (article 102 

de la normativa), en els quals es permet la implantació de diferents 
estructures orientades aquesta funció. La implantació en aquestes zones així 
com la utilització d’àrees no programades aquests fins 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. 

 
m) La implantació d’habitatges hauria d’estar únicament supeditada a l’activitat 

agrícola, ramadera i forestal. A més, tant en la implantació d’aquests com de 
noves activitats agrícoles, forestals i agropecuàries, caldria fixar la unitat 
mínima de conreu en 1,5 Ha. en regadiu, 4,5 Ha. en secà i 25 Ha. en sòl 
forestal i limitar-les en zones on el pendent sigui inferior al 20%. En aquest 
sentit alguns dels municipis que ho haurien de modificar són Ventalló i 
Garrigàs. 

 
n) Els municipis de Crespià, Esponellà i Ventalló permeten la implantació de 

granges intensives sense limitació de superfície en sòls agrícoles. Caldria 
evitar la implantació d’aquest tipus de granges i en qualsevol cas s’hauria de 
limitar la seva superfície, per tal d’evitar un impacte negatiu en tot l’àrea. 

 
o) A Bàscara, Sant Miquel de Fluvià i Palau de Santa Eulàlia caldria 

desenvolupar de manera urgent la redacció d’un POUM que garanteixi la 
protecció d’aquesta zona. 

 



 

 

p) Caldria no permetre usos industrials que no vagin vinculats a l’activitat 
agrícola o forestal i que impliquin un procés productiu. En aquests sentit, 
planejaments com els de Garrigàs, haurien de corregir urgentment aquesta 
situació. 

 
q) A Ventalló, es preveu la construcció d’un seguit d’equipaments associats al 

riu Fluvià, aquests equipaments haurien de situar-se fora de la zona 
d’inundació, i consolidar-se sempre i quan les zones afectades per antigues 
extractives no puguin ser recuperades. 
 

 


