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A.1.- INTRODUCCIÓ  
 

El present Pla especial te per objecte l’ordenació i la planificació de les actuacions 

necessàries per tal d’establir un espai connectiu funcional a zona de contacte entre 

els dos polígons del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, al terme de Castelló 

d’Empúries. Per tant, aquest Pla especial permetrà desenvolupar els criteris 

generals establerts al POUM, actualment en fase de tramitació.  

 

Els principals punts de partida d’aquest planejament derivat és d’una banda la  

realitat territorial preexistent, i de l’altra la voluntat de planificació urbanística que 

satisfaci tant les necessitats de creixement del municipi com el manteniment i 

millora de la funcionalitat connectora de l’àmbit afectat. 
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A.2.- CONSIDERACIONS PRÈVIES  
 

Amb l’objectiu d’avaluar convenientment la situació actual de la connexió ecològica 

i paisatgística entre els dos polígons del PN dels Aiguamolls de l’Empordà, així com 

també de plantejar possibles escenaris de futur, es considera oportú deixar 

constància d’alguns aspectes rellevants:  

 

 El Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà fou creat l’any 1983 amb la 

mateixa estructura territorial que encara manté avui en dia. Això vol dir dos 

polígons situats a banda i banda de la C-260 de Figueres a Roses i separats 

entre ells per una distància de 1.200 m. Aquesta estreta franja es veu 

travessada per un seguit de vies de comunicació i pel curs del riu Muga. 

Totes les carreteres i camins existents en l’actualitat ja hi eren presents el 

1983, si bé és cert que alguna s’ha redimensionat –el cas més significatiu ha 

estat el desdoblament de la C-260, efectuat per trams entre els anys 2000 i 

2006, sent el darrer tram executat el situat entre Castelló Nou i 

Empuriabrava 

 

 Malgrat la significació d’aquest espai en tant que zona de connexió ecològica 

i el coneixement de la problemàtica associada, el cert és que la inversió 

pública al sector al llarg de tots aquests anys ha estat pràcticament nul·la. A 

part cal destacar que en l’àmbit considerat s’hi han implantat usos i 

activitats que han reduït i empitjorat la connectivitat ecològica. Algunes 

d’aquestes implantacions no s’ajusten a la legalitat urbanística existent. 

 

 En bé de l’aplicació dels criteris i les pràctiques sostenibilistes al municipi de 

Castelló d’Empúries, es fa necessària la conversió de dues realitats 

socioeconòmiques (la Vila de Castelló –per un costat– i les urbanitzacions 

d’Empuriabrava i el Masnou –per l’altre–) en una sola unitat funcional, la 

qual reforci aspectes com ara el sentiment de pertinença, la identificació 

col·lectiva, la dinamització econòmica i l’accés als serveis públics. En aquest 

sentit, és evident que treballar per aital objectiu pot comportar alhora 

conflictes per garantir al mateix temps la funcionalitat connectora entre els 

dos polígons del Parc Natural. La conjuminació dels interessos d’ordre 

socioeconòmic i de funcionalitat ambiental és el gran repte d’aquest Pla 

especial. 
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 A tot aquest escenari preexistent i determinat per circumstàncies sovint 

alienes a competències i designis municipals, hi sobreposem ara la voluntat i 

els objectius d’ordenació urbanística que es recullen en el POUM en tràmit 

elaborat per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. El resultat és la 

configuració d’un àmbit territorial on se centren els esforços per a dissenyar 

un espai connectivament funcional i agradable territorialment, i en el qual 

s’hi incorporen les peces destinades a sistema d’espais lliures dels futurs 

sòls urbanitzables delimitats adjacents. Per tant, l’àmbit subjecte al present 

Pla especial inclou tant les peces de sòl no urbanitzable, els espais destinats 

a sistema d’espais lliures, els vials inclosos en els sistema de comunicacions, 

el sistema hidrogràfic associat a la Muga i la Mugueta i els sistemes de 

protecció de sistemes tant associats a les carreteres existents com a les 

franges de protecció de la Muga. L’espai resultant forma un àmbit únic 

destinat principalment a la connexió biològica i paisatgística. 
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A.3.- ANTECEDENTS 
 

 

A.3.1.- ELS INFORMES DEL DMAH 

 

A continuació es detallen els diferents informes del Departament de Medi Ambient i 

Habitatge en relació al connector Muga-Mugueta i sectors adjacents, derivats tant 

del projecte de desdoblament de la carretera C-260 com del Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal, actualment en fase de tramitació. 

 

Informes emesos pel DMAH en relació al connector Muga-Mugueta i sectors 

adjacents: 

 Resolució de la Ponència Ambiental, de 3 d’octubre de 2006, mitjançant la 

qual s’eximeix del tràmit d’avaluació d’impacte ambiental el projecte de 

modificació de la carretera C-260 i es determinen els criteris ambientals que 

haurà de tenir en compte el POUM de Castelló d’Empúries. 

 Document de referència del POUM de Castelló d’Empúries (primera versió), 

Serveis Territorials de Girona, octubre 2006. 

 Informe d’aprovació inicial del POUM de Castelló d’Empúries, Serveis 

Territorials de Girona, desembre de 2006. 

 Resolució sobre la Memòria ambiental del POUM de Castelló d’Empúries 

(primera vesió),  Serveis Territorials de Girona del DMAH, maig de 2007 

 Document de referència del POUM de Castelló d’Empúries (segona versió), 

Serveis Territorials de Girona, febrer de 2009. 

 

D’aquests documents es detallen els aspectes més rellevants associats al corredor 

Muga-Mugueta i sectors adjacents: 

 

Resolució de la Ponència Ambiental, de 3 d’octubre de 2006 

 

Aquesta resolució indicava que no aplicava el tràmit d’avaluació d’impacte 

ambiental. Per altre costat incorporava un seguit de criteris ambientals i mesures 

correctores “que s’hauran de tenir en compte en l’avaluació ambiental dels 

projectes i plans que es tramitin i afectin l’àmbit de connexió ecològica definit pel 

sistema Muga-Mugueta i els terrenys adjacents”. Entre aquestes mesures 

destaquen: 

 L’eliminació de la carretera vella d’Empuriabrava. 

 El reconeixement i la preservació –a nivell urbanístic– de les àrees 

importants per a la connectivitat i la seva restauració. 
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 La desaparició de certes activitats pertorbadores de la funcionalitat 

connectora (com seria el cas del circuit de motocròs). 

 

Informe d’aprovació inicial del POUM de Castelló d’Empúries, Serveis 

Territorials de Girona, desembre de 2006. 

 

Inclou una valoració de la funcionalitat de les diferents zones del connector en 

funció del Grau de permeabilitat de les barreres. Segons aquesta valoració, en 

l’actualitat (amb el desdoblament de la C-260 i sense una revisió del POUM 

aprovada) les diverses àrees de l’àmbit es poden categoritzar com de funcionalitat 

elevada, parcial o nul·la i defineixen una superfície d'unes 94 ha considerades de 

funcionalitat elevada de l'àmbit connector de la Muga-Mugueta i sectors adjacents: 

 

Al mateix temps classifica les barreres existents en funció de la seva permeabilitat: 

 Barreres permeables: camí vell de Roses. 

 Barreres parcials que depenen de la intensitat del trànsit: Carretera Vella 

d'Empuriabrava i Carretera Vella de Roses. 

 Barreres totals: terraplè de la C-260 desdoblada i, fins ara, el pont de la 

Mugueta  (en el qual s'estan desenvolupant unes obres que el transformaran 

en una barrera permeable). 

 

Document de referència del POUM de Castelló d’Empúries (segona versió), 

Serveis Territorials de Girona, febrer de 2009. 

 

L’informe actualitza l’anàlisi dels efectes de les diferents barreres lineals que 

afecten la funcionalitat del connector Muga-Mugueta i sectors adjacents tenint en 

compte l’avantprojecte de Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge 

dels Aiguamolls de l’Alt Empordà. 

 

L’informe inclou la descripció de les diferents barreres i les determinacions 

proposades: 
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Taula A.2.1. Resum de les barreres i dterminacions. 
Font: Document de referència, febrer 2009. 

Descripció Determinacions 
Carretera vella que enllaça el nucli de Castelló i 
Empuriabrava pel marge esquerra de la Muga.    

Eliminar aquesta carretera d’acord amb la 
Resolució de 3/10/2006. 

Carretera C-260 entre els pk. 35,9 al 36,8. 
Barrera permanent. 

Permeabilitzar el terraplè del marge dret de la 
Muga, d’acord amb els reusltats de l’estudi 
integral d’inundabilitat de la Muga i la Mugueta. 

Carretera C-260 entre els pk 37,0 al 38,5 (tram 
de Falgars a Empuriabrava). Barrera total 
exceptuant el viaducte sobre la Muga i els tres 
passos de fauna existents. 

- 

Tram fluvial on la carretera vella de Castelló a 
Roses travessa la Mugueta. 

A part del nou pont cal ampliar-ne la permeabilitat 
aprofitant la diferència de cota. 

Tram de la carretera vella de Castelló a Roses 
fins a la connexió amb la carretera C-260. 

Ampliar la permeabilitat aprofitant la diferència de 
cota. 

Camí antic de Roses. 
Especificar les mesures previstes per mantenir-ne 
la permeabilitat. 

 

 

A.3.2.- DETERMINACIONS DEL POUM DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES 

 
En aquest apartat es descriuen les principals determinacions i actuacions previstes 

en la Revisió del POUM de Castelló d'Empúries (document d’aprovació inicial) 

relacionades amb la zona de connectivitat ecològica i paisatgística entre els dos 

polígons del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, en la zona denominada 

connector Muga-Mugueta i sectors adjacents. 

 

En tot moment el POUM considera el connector ecològic Muga-Mugueta i sectors 

adjacents com una ròtula de contacte dels espais naturals i els espais urbans. El 

POUM reconeix la limitada funcionalitat connectora de l’espai derivada 

principalment per l’existència de diverses infraestructures viàries  que actuen com a 

barreres –físiques i etològiques– als fluxos biològics.  

 

L’article 2.22 de l’Annex 2 de Regulació de la incidència de les activitats sobre 

l’entorn i el medi ambient, inclòs en el títol vuitè –Annexos normatius- de les 

Normes urbanístiques del POUM, reconeix la transcendència ambiental de preservar 

una banda de connexió entre els dos polígons del Parc Natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà. 

 

A continuació es transcriu l’article 2.22 de l’Annex 2 inclòs al títol vuitè de la 

normativa del POUM: 
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Article 2.22. Protecció i manteniment de la funció connectora del 

territori 

 

1. La present normativa urbanística reconeix la transcendència ambiental de 

preservar una banda de connexió entre els dos polígons del Parc Natural dels 

Aiguamolls de l’Empordà, la qual s’ha de disposar tot seguint el curs de la 

Mugueta. Tanmateix, aquests objectius poden trobar un complex encaix amb 

la necessitat d’assolir un enllaç funcional entre els sectors de la vila de 

Castelló i els de la zona d’Empuriabrava, tal vegada en l’òptica i criteris de la 

sostenibilitat socioeconòmica. Els instruments de planejament, en la mesura 

de les seves possibilitats, hauran d’orientar els seus esforços a 

compatibilitzar aquest conjunt de voluntats que sobre el territori conflueixen.  

 

2. En la definició i estructuració funcional del connector de la Mugueta, el 

present planejament urbanístic identifica com a elements territorials de 

primer ordre: 

a) L’àmbit de la Mugueta del sector PPU-1. Carretera del Botxí/La Mugueta. 

b) El sector PPU-2. Hort d’en Negre/Tià de l’Estanyol. 

c) El sector PPU-4. Les Calandrieres/La Muga Nord. 

d) El sistema públic en sòl no ubanitzable S-1. Ribera de la Muga. 

e) Els sòls de connexió biològica i paisatgística (clau 24a) entre els dos 

àmbits del Parc Natural. 

f) Els sòls de protecció de sistemes (clau PS) situats al marge de la Muga. 

g) Els sòls del sistema hidràulic (HI) de la Muga i la Mugueta. 

 

3. En referència al sector PPU-2. Hort d’en Negre/Tià de l’Estanyol, 

s’estableix una banda de sistemes d’espais lliures (V8) a tocar la Mugueta 

que funcionalment s’incorporarà a l’espai de connexió ambiental i 

paisatgística entre els dos polígons del Parc natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà. També s’hi incorporarà el sector amb la clau urbanística V7 –

parcs de nova creació / reserva– d’aquest mateix PPU-2. Aquestes 

consideracions seran també vàlides per les claus V7 i V8 corresponents al 

PPU-1 Carretera del Botxí/La Mugueta. 

 

4. A la banda de llevant del curs de la Mugueta, al sector PPU-4. Les 

Calandrieres/La Muga Nord, s’identifica igualment un ampli sector de 

sistemes d’espais lliures (V8) i de parcs de nova creació/reserva (V7) que 

s’incorporarà funcionalment en la seva totalitat a l’espai de connexió entre 
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els dos polígons del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Tots aquests 

espais hauran d’orientar la seva funcionalitat a la viabilitat ambiental i 

paisatgística del connector de la Mugueta. Aquesta adaptació funcional farà 

referència tant a l’estructura topogràfica com a la disposició i component del 

verd que finalment s’implementi..  

 

5. La determinació d’aquestes servituds ambientals suara esmentades es 

farà en el desenvolupament dels corresponents Plans parcials urbanístics. 

 

Com especifica l’article 2.22 es preserva el connector Muga-Mugueta i sectors 

adjacents a partir del manteniment d’una zona de sòl no urbanitzable i de la fixació 

de cessions urbanístiques associades a diferents sectors de sòl urbanitzable 

delimitat.  

 

El sector subjecte al règim del sòl no urbanitzable queda qualificat com a sòl 

d’interès ecològic i paisatgístic, subzona sòls de connexió biològica (clau 24), 

mentre que els espais lliures de cessió que s’inclouen al connector queden 

qualificats com a sistema d’espais lliures de nova creació (V7) i de restitució 

ambiental i paisatgística (V8). Aquests sòls de cessió s’incorporen funcionalment en 

l’àmbit connector. 

 

En conjunt, aquestes figures urbanístiques representen preservar una franja que 

oscil·la entre els 850 m (a l’alçada de la carretera vella de Roses a Empuriabrava) 

en el punt més estret i els 1.050 m en el més ample (a l’alçada de la perpendicular 

de la confluència de la Mugueta amb la Muga). Si d’aquesta amplada s’exclouen les 

zones verdes de nova creació (clau V7) les amplades respectives passen a ser d’uns 

700 i 1.000 m. 

 

La normativa associada –especialment a les claus 24a i V8– impedeix la implantació 

de noves activitats no compatibles i promou la restauració ambiental i paisatgística 

d’aquests sòls, amb la qual cosa la seva qualitat ambiental i funcionalitat ecològica 

han de millorar substancialment. 
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Zonificació del sòl 

 

Sòl d’interès ecològic i paisatgístic, subzona àrees de connexió biològica (24a):  

 

La normativa urbanística atorga un reconeixement especial a la preservació dels 

valors ecològics de l’àmbit i a la regulació d’usos en aquestes tipologies de sòl no 

urbanitzable.  

 

“L’objectiu d’aquesta zona és evitar que a l’entorn del PNAE es produeixin processos 

d’aïllament i fragmentació derivats de la transformació dels espais naturals o 

seminaturals del seu entorn que comportin l’amenaça del paisatge i els sistemes 

naturals protegits del Parc, com ara el creixement urbanístic o la implantació de 

determinades infraestructures o instal·lacions” (article 184). 

 

En el mateix article s’expliciten els usos admesos en aquesta tipologia de sòl i 

s’apliquen criteris més restrictius pel que fa a usos admissibles –en relació a allò 

previst a l’article 47 de la Llei d’urbanisme– respecte la implantació d’activitats i 

equipaments d’interès públic en sòl no urbanitzable, així com de noves 

construccions susceptibles d’emplaçar-se en l’entorn rural. 

 

Sistema d’espais lliures / Zones verdes, subtipus parcs de restitució ambiental i 

paisatgística (clau V8): 

 

La normativa urbanística indica (article 98, apartat 6) que aquesta categoria 

“correspon als espais lliures de nova creació destinats a realitzar funcions de 

connexió paisatgística i ecològica amb altres sectors del territori, uns i altres amb 

una reconeguda funcionalitat estratègica. El règim dels sòls qualificats sota aquesta 

clau urbanística serà aquell establert en les derminacions de l’article 13 del Decret 

328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el PEIN”. Finalment, estableix que 

“el planejament proposa la restauració d’aquestes zones atenent la funció 

ambiental i paisatgística que se’ls hi assigni, en el ben entès que els usos públics se 

supeditaran tothora a aquells primers de preservació i millora de la qualitat 

ambiental”. S’acaba plantejant que el desenvolupament d’aquests sectors es pugui 

fer mitjançant plans especials.  
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Altres propostes concretes 

 

D’altra banda, l’Informe de sosteniblitat ambiental del POUM recull les propostes 

d’ordenació d'algunes de les instal·lacions i/o edificacions presents a la zona del 

connector Muga-Mugueta i sectors adjacents, així com mesures concretes i 

actuacions per millorar la connectivitat del sector:  

 

 Desmantellament de la depuradora antiga de Castelló, situada sobre el camí 

vell de Roses, recuperant-la com a zona natural de llacunes, generant així 

un hàbitat molt característic del Parc Natural que, sens dubte, podrà ser 

molt utilitzat per l’avifauna pròpia d’aquests ambients i constituirà un 

element de connexió intermedi entre altres zones humides ja existents. 

 Trasllat de la gossera, adjacent a l’anterior instal·lació. A l’igual que en el 

cas precedent, el desmantellament d’aquesta activa comporta la supressió 

de la tanca perimetral actualment existent, amb la qual cosa es 

permeabilitza un front ampli en una zona estratègica molt propera al límit 

del Parc natural. 

 Desmantellament de la fàbrica de can Falgàs atesa la seva afectació per 

estar inclosa en un àmbit de sòl urbanitzable, com a zona verda amb una 

qualificació que n’implica la seva restitució ambiental i paisatgística.  

 Restauració de la zona ara utilitzada esporàdicament com a circuit de 

motocròs segons els criteris de la seva nova classificació com a espais lliures 

públics (tant de clau V7 com V8). 

 Augment de la permeabilitat de les infraestructures lineals, a partir de 

l’obertura de diversos passos inferiors de fauna en tres eixos viaris:  

• A la C-260 en el tram previ al viaducte, en el ben entès que la seva 

obertura està condicionada a un informe favorable de l’Agència Catalana de 

l’Aigua. En funció d’aquest informe –i dels criteris i condicionants que 

estableixi– es podrà valorar adequadament la superfície global d’obertura a 

considerar (sumatori de la llum de tots els passos) i el nombre de passos a 

establir. Com s’ha indicat anteriorment, l’obertura de passos de gran alçada 

només és factible a la part de la mota més pròxima al viaducte, per 

qüestions de cota. En conseqüència, la resta de passos a instal·lar serien de 

dimensions mitjanes o petites. Cal destacar que la permeabilització d’aquest 

tram, atesa la seva posició estratègica, permet reforçar l’àmbit central del 

connector que enllaça amb la Mugueta. 

• A la carretera vella de Roses es plantegen diversos passos inferiors, 

majoritàriament de dimensió petita, atès que les diferències de cota no 
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permeten la instal·lació de passos de gran alçada (excepte, eventualment, 

en el tram més proper a la carretera vella d’Empuriabrava on es podria 

assolir una alçada a l’entorn dels 2-2,5 m). Aquests passos de dimensió 

petita –essencialment inferiors a un metre de dimensió major– estan 

concebuts per micromamífers, rèptils i amfibis. En el cas dels amfibis, a 

diferència de la resta de grups, la presència d’aigua als accessos n’afavoreix 

l’ús, motiu pel qual seria adequat diferenciar els passos d’amfibis dels 

corresponents als altres dos grups zoològics. També en el cas dels amfibis, 

l’eficàcia d’aquest tipus de passos és molt més gran si s’acompanyen de 

tancaments guia opacs de 40 cm d’alçada que condueixin els animals fins al 

punt de pas. 

• A la carretera vella d’Empuriabrava la topografia no afavoreix la instal·lació 

de passos de fauna atès que en un costat existeix el pendent pronunciat de 

la mota de la Muga sobre la qual es troba el camí de la Via Verda. Aquesta 

mota, atesa la seva funció de prevenció d’inundacions no pot ser 

permeabilitzada de manera que el marge d’actuació és limitat. En aquest 

cas, doncs, l’única intervenció que es pot plantejar és la instal·lació de 

diversos passos inferiors de fauna de petites dimensions. Una opció 

alternativa en relació a aquest vial consistiria a estudiar un eventual 

desplaçament cap a l’Est per tal d’alliberar més espai en l’àmbit central del 

connector i poder dur a terme una restauració ambiental més ambiciosa 

d’aquest àmbit.   

 

Totes aquestes actuacions afavoreixen la funcionalitat ecològica, en dos sentits:  

 Establint àrees d’alimentació i refugi pera la fauna. 

 Afavorint el pas de fauna per uns eixos preferents oportunament 

condicionats. 

 

En relació a l’existència d’altres activitats o edificacions situades en l’àmbit del 

connector i que generen alguna disfunció a la connectivitat, el POUM estableix les 

bases, a través de la qualificació urbanística i la normativa per afavorir-ne la seva 

reducció o limitació futures, bé que no sempre les pot reubicar o eliminar.  
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Figura A.3.1. Resum de les propostes del POUM 
Font: Informe de sostenibilitat ambiental, POUM, document d’aprovació inicial 
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A.4. ANÀLISI DE LA CONNECTIVITAT EXISTENT I LES PROPOSTES 
DEL POUM 
 

 

A.4.1.- LA MUGA I LA MUGUETA 

 
La Muga antigament desembocava més al nord, a tocar el terme de Roses, a 

l’anomenat Grau (eixamplament) de la Muga, a través del desaparegut Estany de 

Castelló que li feia de gran estuari. El tram comprés entre la Mugueta (antic braç de 

la Muga) fins al mar fou canalitzat l’any 1946 davant els perjudicis que causaven 

els freqüents desbordaments. 

 

La xarxa fluvial de la Muga és complexa, formada per multitud de rius, rieres i 

torrents, sobretot al marge esquerre. La Muga, durant el seu curs, rep les aigües 

dels vessants pirinencs de les Salines, del riu Major i del riu Arnera. Rep els 

escórrecs de tot el vessant de la Serra de l’Albera, a través principalment del 

Llobregat d’Empordà, tan cabalós com la mateixa Muga, a la qual desguassa prop 

de Peralada aportant-hi les aigües del Ricardell, l’Orlina, l’Anyet i d’altres menys 

importants. El riu Manol és l’únic afluent important de la riba dreta i desguassa a la 

Muga a prop de Vilanova de la Muga, havent recollit les aigües de la riera 

d’Alguema i del Rissec. 

 

La franja costanera presenta nombroses llacunes litorals, principalment localitzades 

a la plana fluviodeltaica. Els aiguamolls són el resultat de la confluència dels 

processos fluvials i marins, fet que les seves aigües puguin ser dolces o salobres. El 

procés de rebliment fluviodeltaic de les depressions ha suposat la progressiva 

migració cap a l’est de les manifestacions llacunars. Les tasques específiques 

destinades a la dessecació han comportat la desaparició de moltes zones de 

maresma i la seva transformació en terres de conreu i pastures. Malgrat tot, resten 

dues zones importants d’estanyols: les llaunes o llacunes litorals, situades darrera 

la línia de costa, i les formes residuals de l’Estany de Castelló (els estanys de Vilaut, 

Mornau, de Palau i del Tec). Aquests sectors són els que queden inclosos dins de les 

dues principals reserves integrals existents dins del Parc Natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà. 

 

El rec del Molí de Castelló, el rec Madral, la Mugueta i el rec dels Salins, formen una 

xarxa a l’esquerra del riu Muga que condueix les aigües de la cubeta de l’antic 

Estany de Castelló i del curs final de la Muga. 

 



Pla especial urbanístic del connector ecològic Muga-Mugueta i sectors adjacents                             Memòria descriptiva 

pàg. 16 

 

La Mugueta es un antic braç de la Muga, que actualment no presenta continuïtat 

física amb la Muga, i només actua de sobreeixidor en cas d’importants crescudes de 

la Muga. La continuïtat física de la Muga i la Mugueta es trencà a partir de les obres 

de canalització del tram final de la Muga de l’any 1946.  

 

Cronologia dels fets ocorreguts entorn a la Mugueta: 

 

• L’any 1982 es desvia el cabal de la Mugeta cap al rec Salins. Aquesta acció 

es va dur a terme per tal d’incrementar el cabal circulant del rec Salins, i 

evitar els problemes que generaven les aigües estancades i els abocaments 

d’aigües residuals al tram dels Salins que passa a tocar Empuriabrava.  

• 1985: Les obres d’abastament d’aigua a Empuriabrava, Cadaqués i Roses 

desvien el cabal del rec del Molí i deixen secs els llits de la Mugueta i els 

Salins. Des del PNAE s’insta a obrir de nou el rec i a fer respectar el cabal 

ecològic otorgat. 

• 1987: L’alcalde de Barcelona regala dos cignes a la vila de Castelló 

d’Empúries, que s’instal·len a les aigües tranquil·les de la Mugueta. 

• 1987: L’alcalde de Castelló d’Empúries acusa a les Comunitats de Regants 

d’endur-se’n més aigua del rec del Molí que la que tenen assignada. Per 

contra els regants diuen que cedeixen més aigua que l’otorgada i denuncien 

que les pèrdues d’aigua pel reg són degudes a la inoperància dels 

ajuntaments. A més, s’oposen a que el rec del Molí passi a cedir un cabal de 

350 a 700 l/s per a usos turístics. 

• 1987: Es posa en funcionament la planta potabilitzadora del rec del Molí a 

Castelló d’Empúries amb una capacitat d’abastament d’aigua de 350 l/s. 

Aquesta infraestructura es realitza per descongestionar l’explotació de 

l’aqüifer de Castelló i acabar amb els problemes d’abastament d’aigua a 

Empuriabrava, Roses i Cadaqués. 

• 1987: Es realitza un transvasament d’aigües del riu Muga al canal de la 

Mugueta, a través del rec del Molí. Aquesta mesura s’ha pres per assegurar 

el cabal ecològic de la Mugueta i evitar les conseqüències negatives sobre la 

fauna piscícola. 
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A.4.2.- ANÀLISI DE LA CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I LES PROPOSTES DEL 

POUM 

 

L’àmbit definit com a connector ecològic Muga-Mugueta i sectors adjacents 

presenta una escassa funcionalitat connectora entre els dos polígons del Parc 

Natural. L’existència d’infraestructures viàries  lineals comporta un conjunt de 

barreres físiques que en redueixen la connectivitat. Per altre costat existeixen un 

conjunt d’activitats i elements que dificulten l’existència de fluxos biològics entre un 

i altre extrem, i generen uns contextos paisatgístics que no es troben en 

consonància amb el marc escènic propi del Parc Natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà. 

 

Aquests entorns ambientals poc o molt degradats o escassament valoritzables, en 

ocasions acaben per constituir –a banda dels aspectes estètics– obstacles enfront la 

connectivitat, i que de manera sinèrgica s’afegeixen a aquells altres genuïnament 

qualificats com a barreres. 

 

Per tal d’avaluar les condicions actuals de la connectivitat ecològica del sector 

Muga-Mugueta s’han elaborat unes fitxes identificant les principals barreres lineals 

que afecten a la funcionalitat del connector. La denominació de les barreres lineals 

que afecten a la funcionalitat del connector Muga-Mugueta i sectors adjacents 

segueix l’utilitzada al POUM i en el document de referència emès amb motiu del 

procés d’avaluació ambiental del POUM de Castelló d’Empúries pels Serveis 

Territorials a Girona del Departament de Medi Ambient i Habitatge (febrer de 

2009).  

 

Al mateix temps s’han incorporat les fitxes que analitzen altres elements que 

dificulten la connectivitat, tenint especialment en consideració les activitats 

existents i altres circumstàncies.  

 

Així doncs, en el cas de l’àmbit d’enllaç entre els dos polígons del Parc Natural dels 

Aiguamolls de l’Empordà, es poden esmentar com a principals barreres i elements 

els següents:  

 

Barreres lineals:  

 Barrera 1: Carretera C-260 

 Barrera 2: Carretera vella de Roses  

 Barrera 3: Carretera Vella d’Empuriabrava  
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 Barrera 4: Carretera del càmping Laguna  

 Barrera 5: Camí del Pla de Roses (camí antic de Roses) 

 Barrera 6: Camí del Mas d’en Bec 

 Barrera 7: Via Verda de la Muga (Carril bici)  

 

Altres elements: 
 

 Element A: Activitats al marge de llevant de la Mugueta  

 Element B: Protectora d’animals i planta de tractament de restes vegetals  

 Element C: EDAR de Castelló d’Empúries  

 Element D: Indústria, magatzem i plantació d’exòtiques (sector Falgàs)  

 Element E: Riba de la Muga 

 Element F: Connexió Muga-Mugueta  
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Barrera 1: Carretera C-260 
Característiques: 
Via de comunicació de 4 carrils i 20 m d’amplada, que intersecciona el connector en el sentit 
perpendicular als fluxos de traspàs. La carretera discorre en la major part del seu traçat per 
damunt d’un terraplè. D’ençà el desdoblament l’any 2007, aquesta via ha esdevingut molt 
impermeable a la fauna atès que s’ha tancat perimetralment. En aquest sentit, únicament es 
mantenen obertures en creuar la Muga i la carretera Vella d’Empuriabrava –210 m de llum– així 
com al sector del km. 37 –amb 3 passos de 6 m cadascun. 
 
Diagnosi de connectivitat: 
És el principal element que condiciona la funcionalitat de l’espai connectiu, en tant que conforma 
una vertadera barrera als fluxos d’una banda a l’altra. Aquesta carretera al pas pel sector es 
disposa al damunt d’un terraplè de fins a 4 m d’alçada per sobre dels espais agrícoles circumdants. 
La traça esta tancada amb un tancament perimetral, per evitar el traumatisme viari i canalitzar els 
elements en pas. Només és permeable en el viaducte de 210 m al seu pas per la Muga així com 
per mitjà de tres passos de fauna de 6 m d’amplada cadascun al sector del km. 37, entre el riu i 
Can Falgàs. Entre la rotonda de Sant Pere Pescador i el marge dret de la Muga no hi ha cap 
possibilitat de connexió ecològica.  
 
Per tant, es considera totalment impermeable aquesta via, exceptuant el viaducte sobre la Muga i 
els tres passos de fauna existents entre la Muga i Can Falgàs. 
 
Determinacions i propostes del POUM (Informe de sostenibilitat ambiental): 
Permeabilitzar la carretera entre la rotonda de Sant Pere i el curs de la Muga. Concretament es 
preveu l’obertura de passos de fauna en el tram previ al viaducte (pk. 35,9 – 36,8), en el ben 
entès que la seva obertura està condicionada a un informe favorable de l’Agència Catalana de 
l’Aigua. En funció d’aquest informe –i dels criteris i condicionants que estableixi– es podrà valorar 
adequadament la superfície global d’obertura a considerar (sumatori de la llum de tots els passos) 
i el nombre de passos a establir.  
 
L’obertura de passos de gran alçada aptes per el pas d’ungulats només és factible a la part de la 
mota més pròxima al viaducte, per qüestions de cota. En conseqüència, la resta de passos a 
instal·lar es preveuen de dimensions mitjanes o petites.  
 
La construcció d’aquest passos de fauna per sota el talús de la C-260 requereix d’un projecte 
integral de tractament de la zona impulsat per l’Agència Catalana de l’Aigua i que compti amb la 
participació de la Direcció General de Carreteres (DPTOP). 
 
Arxiu fotogràfic: 
 
 
 

           
Tancament permimetral.                                              Pas de fauna existent. 
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Viaducte ampliat al costat est de la muga.                     Viaducte sobre la Muga. 
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Barrera 2: Carretera Vella de Roses  
Característiques: 
Vial que uneix el nucli de Castelló d’Empúries (prolongació del C/ Santa Clara) amb la C-260. 
Carretera de 7,5 m d’amplada que intersecciona en perpendicular el sentit del connector. La via se 
situa a una cota variable segons el sector, mai per damunt dels 1,5 m en relació als camps 
circumdants. L’encreuament amb la Mugueta es fa mitjançant la nova estructura de formigó, de 40 
m d’amplada construïda durant l’any 2009. 
 
Diagnosi de connectivitat: 
Carretera que intersecciona perpendicularment i de cap a cap la banda de traspàs, amb impactes 
que podem centrar en el foragitament de la fauna pel pas dels vehicles així com en el traumatisme 
viari. En l’encreuament amb la Mugueta, la nova estructura de formigó permet la lliure circulació de 
la fauna, evitant l’efecte barrera. La resta del traçat es considera mitjanament permeable, donades 
les dimensions i estructura de la via. 
 
Determinacions i propostes del POUM (Informe de sostenibilitat ambiental): 
Es plantegen diversos passos inferiors, majoritàriament de dimensió petita, atès que les diferències 
de cota no permeten la instal·lació de passos de gran alçada (excepte, eventualment, en el tram 
més proper a la carretera vella d’Empuriabrava on es podria assolir una alçada a l’entorn dels 2-2,5 
m). Aquests passos de dimensió petita –essencialment inferiors a un metre de dimensió major– 
estan concebuts per micromamífers, rèptils i amfibis. En el cas dels amfibis, a diferència de la resta 
de grups, la presència d’aigua als accessos n’afavoreix l’ús, motiu pel qual seria adequat diferenciar 
els passos d’amfibis dels corresponents als altres dos grups zoològics. També en el cas dels amfibis, 
l’eficàcia d’aquest tipus de passos és molt més gran si s’acompanyen de tancaments guia opacs de 
40 cm d’alçada que condueixin els animals fins al punt de pas. També preveu la implantació de 
mesures de pacificació del trànsit (senyalització vertical, instal·lació d’esquenes d’ase). 
 
Arxiu fotogràfic: 
 
 
 

           
Vista de la carretera a l’alçada de la Mugueta.               Pont nou sobre la Mugeta. 
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Barrera 3: Carretera Vella d’Empuriabrava  
Característiques: 
Carretera que enllaça el nucli de Castelló d’Empúries amb Empuriabrava des del trencant de la 
carretera vella de Roses fins a l’alçada de la zona del Trabuc. Està formada per una calçada de 7,5 
m d’amplada. La carretera, que se situa a una cota variable de no pas més d’1,5 m per damunt 
dels terrenys del voltant, ressegueix primer el curs de la Mugueta i després el riu Muga –pel seu 
marge esquerra.  
 
Diagnosi de connectivitat: 
Carretera que ressegueix els cursos de la Mugueta i la Muga, amb impactes que es localitzen en el 
foragitament de la fauna pel pas dels vehicles així com en el traumatisme viari. De manera 
sinèrgica aquests efectes s’afegeixen als que es deriven de la carretera al càmping Laguna i els 
talusos de la Muga (damunt un dels quals hi discorre la Via Verda). 
 
Per les seves característiques es considera una barrera mitjanament permeable, a excepció del 
tram que discorre dins el sòl urbà de Empuriabrava. 
 
Determinacions i propostes del POUM (Informe de sostenibilitat ambiental): 
A la carretera vella d’Empuriabrava la topografia no afavoreix la instal·lació de passos de fauna 
atès que en un costat existeix el pendent pronunciat de la mota de la Muga sobre la qual es troba 
el camí de la Via Verda. Aquesta mota, atesa la seva funció de prevenció d’inundacions no pot ser 
permeabilitzada de manera que el marge d’actuació és limitat. En aquest cas, doncs, l’única 
intervenció que es pot plantejar és la instal·lació de diversos passos inferiors de fauna de petites 
dimensions, així com la disposició de marges vegetats perimetrals que condueixin la fauna als 
passos habilitats. També preveu la implantació de mesures de pacificació del trànsit (senyalització 
vertical, instal·lació d’esquenes d’ase). 
 
Arxiu fotogràfic: 
 
 

 
Carretera Vella d’Empuriabrava des del viaducte de la C-260. 
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Barrera 4: Carretera del càmping Laguna  
Característiques: 
Carretera de 5 m d’amplada que des de la rotonda de Sant Pere Pescador connecta fins al càmping 
Laguna –en el seu tram inicial coincideix també amb la via d’accés a la platja de Can Comes. 
Ressegueix primer la C-260 i després la Muga pel seu marge dret. 
 
Diagnosi de connectivitat: 
L’impacte d’aquesta via s’incrementa de forma considerable durant els mesos d’estiu. Com en 
d’altres carreteres de l’àmbit, els efectes se centren en el foragitament de la fauna pel pas dels 
vehicles així com en el traumatisme viari. 
 
Per les seves característiques es considera una barrera mitjanament permeable durant el període 
estival i permeable durant la resta de l’any. 
 
Determinacions i propostes del POUM (Informe de sostenibilitat ambiental): 

No incorpora determinacions i propostes per aquesta carretera. 
 

Arxiu fotogràfic: 
 
 

           
  Detall de la carretera (pròxim a la rotonda).                  Detall de la carretera a Mas Feliu.              

 
 
 

 
Detall de la carretera davant el Mas dels Puputs. S’observa  
el talús de la C-260 i el seu tancament perimetral. 
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Barrera 5: Camí del Pla de Roses (camí antic de Roses) 
Característiques: 
Camí d’aproximadament 5 m d’amplada que parteix de la carretera GIV-6103 i arriba fins a la 
urbanització del Masnou. Traspassa perpendicularment l’espai connector. El tram comprès entre la 
carretera GIV-6103 i la cruïlla del camí de Can Bech està asfaltat. Al travessar la Mugueta la traça 
asfaltada intercepta la llera.  
 
Diagnosi de connectivitat: 
Camí que travessa el connector en sentit perpendicular al flux de traspàs. Els efectes que s’en 
deriven són la banalització de l’entorn i el foragitament de la fauna –ambdós impactes 
especialment centrats al punt d’encreuament de la Mugueta–, així com el traumatisme viari. 
 
Determinacions i propostes del POUM (Informe de sostenibilitat ambiental): 

Manteniment de les condicions actuals del camí. 

Arxiu fotogràfic: 
 
 

           
Vista del tram asfaltat, al creuar la Mugueta.                    Detall del camí davant la planta de compostatge. 

   
 
 

 
Detall del camí davant l’EDAR 
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Barrera 6: Camí del Mas d’en Bec  
Característiques: 
Camí d’uns 4-5 m d’amplada que s’inicia a la carretera Vella de Roses un cop superada la 
Mugueta, i que condueix fins al sector del Mas d’en Bec. El tram comprès entre la cruïlla de la 
carretera Vella de Roses i la cruïlla del camí del Pla de Roses està asfaltat. 
 
Diagnosi de connectivitat: 
Camí que travessa parcialment el connector. Només està asfaltat el primer tram entre la carretera 
Vella de Roses i el camí del Pla de Roses. En general el traçat de terra i el context agrícola en el 
qual se situa ens porten a no considerar impactes ambientals significatius.  
 
Per tant, es considera permeable al pas de la fauna, a excepció del tram comprès entre la 
carretera Vella de Roses i el camí del Pla de Roses on les activitats existents a l’oest de la via 
n’impedeixen la connectivitat. 
 
Determinacions i propostes del POUM (Informe de sostenibilitat ambiental): 

No incorpora determinacions i propostes per aquesta carretera. 
 

Arxiu fotogràfic: 
 
 

           
Detall del camí davant la granja d’en Casas.                      Cruïlla entre el camí del Mas d’en Bec i el camí del   

Pla de Roses. Punt on s’acaba el tram asfaltat. 
 
         
 

          
Detall del tram asfaltat amb activitats instal·lades             Detall del camí en direcció a Mas d’en Bec, a            
a l’oest de la via.                                                            la cruïlla amb el camí del Pla de Roses. 
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Barrera 7: Via Verda de la Muga (carril bici)  
Característiques: 
Via peatonal i cicloturística que enllaça el nucli de Castelló amb Empuriabrava. El tram comprés 
entre el viaducte de la C-260 i Empuriabrava presenta un ferm reforçat amb tot-u d’uns 3 m 
d’amplada i un tancament perimetral de fusta tractada per millorar la seguretat dels usuaris de 
l’itinerari. Entre el viaducte de la C-260 i la rotonda d’accés a Castelló d’Empúries discorre seguint 
una pista forestal d’uns 4,5 m d’amplada.  
 
Diagnosi de connectivitat: 
Camí peatonal i cicloturístic que travessa de cap a cap el connector tot resseguint el marge 
esquerra de la Muga. Les seves característiques estructurals i l’ús que se’n fa no ens porten a 
considerar impactes significatius sobre la funcionalitat de l’espai de traspàs. De forma puntual, 
però, si que hem de destacar l’encreuament que es fa de la Mugueta ja al punt on aquesta enllaça 
amb la Muga, i on la Via Verda travessa per damunt d’una estructura de formigó amb 4 
perforacions d’1 m de diàmetre. 
 
Determinacions i propostes del POUM (Informe de sostenibilitat ambiental): 

No incorpora determinacions i propostes per aquesta carretera. 
 

Arxiu fotogràfic: 
 
 

           
Detall de la via a l’alçada del viaducte de la C-260.    Detall de la via a l’alçada del viaducte de la C-260 

 

                
Detall de la Via Verda a l’alçada de la Mugueta.                 Detall de la Via Verda al sud del nucli urbà. 
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Element A: Activitats al marge de llevant de la Mugueta  
Característiques: 
Activitats diverses al marge mateix de la llera de la Mugueta, algunes degudament autoritzades i 
altres en situació d’il·legalitat urbanística. Al sud de la carretera vella de Roses hi trobem una nau 
destinada a l’emmagatzematge i hibernació d’embarcacions (ATM), amb una superfície de 730 m2. 
Al nord de la carretera Vella de Roses s’hi emplacen sis activitats de diversa tipologia (papallonari, 
solar, magatzem de construcció, reparació de vehicles, habitatge) amb 12.200 m2 de superfície 
d’afectació. 
 
A continuació es descriuen breument les activitats existents i la seva referència cadastral: 
 

Codi Tipologia Denominació Referència cadastral Superfície 
cadastral 
parcel·la 

A1 Nau d’hibernació d’embarcacions ATM 17052A006000410000UY 9.472 
A2 Papallonari Butterfly Park 17052A002000560000UI 4.349 
A3 Solar amb construccions precàries - 17052A002000570000UJ 721 
A4 Magatzem de construcció Canet 17052A002000580000UE 2.131 
A5 Solar amb embarcacions - 17052A002000590000US 2.064 
A6 Taller mecànic Car Point 17052A002000600000UJ 1.951 
A7 Habitatge - 17052A002000610000UE 1.592 

 
 
Diagnosi de connectivitat: 
Conjunt de 7 activitats de diferent tipologia i estat legal al costat de llevant de la Mugueta. El seu 
impacte és molt gran, tant pel que signifiquen d’ocupació d’un ambient de ribera com per la 
barrera física al bell mig de l’eix vertebrador de l’espai connectiu –a la banda nord ocupen una 
franja de gairebé 300 m. És també rellevant el greuge que comporten a la percepció escènica del 
sector. 
 
Determinacions i propostes del POUM: 
Qualifica el sector com a sòl d’interès ecològic i paisatgístic, àrees de connexió biològica (24a). La 
regulació d’aquest sòl està detallada a l’article 184 de la normativa. En aquesta tipologia de sòl no 
urbanitzable hi són incompatibles qualsevol activitat que per la seva implantació comporti 
transformacions generalitzades en superfície de finques agrícoles o forestals per al 
desenvolupament d’altres usos, llevat que es tracti d’actuacions que tinguin per objecte la 
restauració dels sistemes naturals o la millora ambiental de les activitats, agrícoles, ramaderes i 
forestals. 
 
Per tant, el POUM  no preveu el desmantellament i trasllat de les activitats preexistents en aquest 
sector. 
Arxiu fotogràfic: 
 
 

           
A1: Nau hibernació embarcacions.                                   A2: Papallonari. 
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A3,A4: Solar i magatzem de construcció.                          A5: Solar amb embarcacions. 

 

            
A6: Taller mecànic                                                          A7: Habitatge 
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Element B: Protectora d’animals i planta de tractament de restes vegetals  
Característiques: 
Activitats no compatibles amb els usos urbans i industrials. En ambdós casos hi trobem un 
preceptiu tancament perimetral, amb una superfície afectada de 28.610 m2.  
 
A continuació es descriuen breument les activitats existents i la seva referència cadastral: 
 

Codi Tipologia Denominació Referència cadastral 
Superfície 
cadastral 
parcel·la 

B1 Protectora d’animals Pro GAT 17052A002000630000UZ* 
33.232* 

 

B2 
Planta de tractament de restes 

vegetals 
PRODEASA 17052A00200640000UU 22.254 

* La protectora d’animals s’ubica dins de la parcel·la de l’EDAR de Castelló. La superfície ocupada per aquesta 
activitat és de 6.482 m2. 
 
Diagnosi de connectivitat: 
Activitats d’aspecte desidiós, que no contribueixen a configurar un marc paisatgístic en 
consonància amb allò que ha de ser un connector entre dues zones d’alt valor ambiental i estètic. 
Les seves característiques intrínseques obliguen a tancaments perimetrals que basteixen un front 
de 270 m perpendicular al sentit del flux de pas principal (nord-sud).  
 
Determinacions i propostes del POUM (Informe de sostenibilitat ambiental): 
Trasllat de la protectora d’animals. A l’igual que en el cas precedent, el desmantellament d’aquesta 
activitat comporta la supressió de la tanca perimetral actualment existent, amb la qual cosa es 
permeabilitza un front ampli en una zona estratègica molt propera al límit del Parc natural. En el 
cas de la planta de tractament de restes vegetals no es preveu el seu trasllat. 
 
Arxiu fotogràfic: 

 

           
B1: Accés a la protectora d’animals.                                B1: Instal·lacions de la protectora d’animals. 

 
 

           
B2: Nau principal i accés de la planta de tractament.        B2: Instal·lacions de la planta de tractament. 
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Element C: EDAR de Castelló d’Empúries  
Característiques: 
Estació depuradora d’aigües residuals del nucli de Castelló d’Empúries. Realitza un procés de 
depuració per llacunatge natural, amb una llacuna de decantació i 3 llacunes d’afinament. L’EDAR 
de Castelló d’Empúries va entrar en funcionament l’any 1989. Actualment s’està executant el 
projecte de connexió del nucli de Castelló d’Empúries a l’EDAR d’Empuriabrava, i es preveu la 
clausura de l’EDAR de Castelló d’Empúries. 
 
A continuació es descriu breument l’activitat existent i la seva referència cadastral: 
 

Codi Tipologia Denominació Referència cadastral 
Superfície 
cadastral 
parcel·la 

C1 EDAR de Castelló d’EMpúries 
Depuradora 

d’aigües 
residuals 

17052A002000630000UZ* 33.232* 

* Dins d’aquesta parcel·la també s’hi localitza la protectora d’animals. 
 
Diagnosi de connectivitat: 
La depuradora de llacunatge de la vila de Castelló està en fase de desmantellament. Les seves 
característiques intrínseques obliguen al tancament perimetral de la instal·lació, amb un front de 
245 m perpendicular al sentit del flux de pas principal (nord-sud).  
 
Les basses de llacunatge conformen un important element valoritzable per la funcionalitat del 
connector. Cal destacar que en les basses de llacunatge hi crien espècies d’aus d’interès 
comunitari, incloses en la Directiva Aus (Directiva 2009/147/CE, relativa a la conservació de les 
aus silvestres),  com ara el cames llargues (Himantopus himantopus). Per tant, aquestes basses 
presenten un elevat interès ecològic intrínsec, i al mateix temps conformen un ambient llacunar 
comparables als existents a les reserves integrals dels Aiguamolls de l’Empordà. La seva 
conservació és important per al manteniment de la funció connectora. 
 
Determinacions i propostes del POUM (Informe de sostenibilitat ambiental): 
Desmantellament de la depuradora antiga de Castelló, situada sobre el camí vell de Roses, 
recuperant-la com a zona natural de llacunes, generant així un hàbitat molt característic del Parc 
Natural que, sens dubte, podrà ser molt utilitzat per l’avifauna pròpia d’aquests ambients i 
constituirà un element de connexió intermedi entre altres zones humides ja existents. 
 
Arxiu fotogràfic: 
 

 

           
  C: Bassa de decantació.                                  C: Bassa de decantació.    
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Element D: Indústria, magatzem i plantació d’exòtiques (sector Falgàs)  
Característiques: 
Sector amb activitats heterogènies amb una superfície d’ocupació de 38.355 m2. El tancament 
perimetral i la tipologia d’usos suposen una clara distorsió als objectius de l’espai connector. En 
aquest sector s’hi localitza la fàbrica Falgàs,  un magatzem d’antiguitats i un viver d’espècies 
exòtiques. 
 
A continuació es descriu breument l’activitat existent i la seva referència cadastral: 
 

Codi Tipologia Denominació Referència cadastral 
Superfície 
cadastral 
parcel·la 

D1 Fàbrica Falgàs Can Falgàs 17052A00600020000UH 55.752* 
17052A006000130000UL 14.971* 

D2 Magatzem d’antiguitats i plantació - 
17052A006000890000UI 3.867 

* La superfície ocupada és inferior a la superfície total de la parcel·la. 

Diagnosi de connectivitat: 
Usos i activitats que s’identifiquen com a clars elements de distorsió paisatgística, a banda de 
l’efecte barrera en mantenir una continuïtat que abasta prop de 450 m. 
 
Determinacions i propostes del POUM: 
Desmantellament de la fàbrica de can Falgars, i activitats annexes atesa la seva afectació per 
estar inclosa en un àmbit de sòl urbanitzable (PPU-4: Les Calandrieres/La Muga Nord), com a zona 
verda amb una qualificació que n’implica la seva restitució ambiental i paisatgística.  
 
Arxiu fotogràfic: 
 
 

 

        
D1: Fàbrica Falgàs.                                        D2: Plantació de palmeres.    
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Element E: Riba de la Muga  
Característiques: 
Sector que limita amb la llera de la Muga i la traça de la Via Verda, situat al sud del nucli de 
Castelló d’Empúries. En aquest espai s’hi localitza una fàbrica de guix i magatzem d’elements 
prefabricats per a la construcció. A les proximitats de la fàbrica apareix una petita construcció. 
L’ocupació total del sector és de 7.800 m2. 
 
El tancament perimetral propi de l’activitat suposa una barrera física que dificulta la connectivitat 
en aquest punt. 
 
A continuació es descriu breument l’activitat existent i la seva referència cadastral: 
 

Codi Tipologia Denominació Referència cadastral 
Superfície 
cadastral 
parcel·la 

Fàbrica de guix Escaiola Empordà 17052A006000370000UB 21.531* 
E 

Fàbrica de guix Escaiola Empordà 17052A006000880000UX 1.879* 
* La superfície ocupada és inferior a la superfície total de la parcel·la. 

Diagnosi de connectivitat: 
Usos i activitats que s’identifiquen com a clars elements de distorsió paisatgística, a banda de 
l’efecte barrera en mantenir una continuïtat que abasta prop de 330 m. Cal destacar que aquests 
usos incrementen significativament l’efecte barrera que suposa la Via Verda, que discorre al nord 
del sector. 
 
Determinacions i propostes del POUM: 
Qualifica el sector principalment com a sistema de protecció de sistemes (clau S); sistema 
hidrogràfic (clau H); i sòl no urbanitzable d’interès ecològic i paisatgístic, àrees de connexió 
biològica (24a). El sòl qualificat com a 24a queda afectat per un àmbit per l’obtenció de terreny de 
titularitat pública en sòl no urbanitzable (S-1. Ribera de la Muga). Aquesta cessió afecta a tres 
parcel·les del polígon 6, concretament les parcel·les 35, 36 i 88. La cessió està regulada per un 
conveni urbanístic subscrit (C-3).  
 
Per tant, les determinacions del POUM comporten el desmantellament de la fàbrica de guix, i la 
resta d’instal·lacions existents. 
 
Arxiu fotogràfic: 
 
 

            
 E: Camí d’accés des de la traça de la Via Verda.            E: Façana de llevant de la fàbrica.    
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  E: Façana de ponent de la fàbrica.                                    E: Construcció situada a l’est de la fàbrica. 
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Element F: Connexió Muga-Mugueta  
Característiques: 
La connexió hidrològica entre la Muga i la Mugueta a través de la mota de la Muga sota el traçat 
de la Via Verda es realitza mitjançant 4 tubs de formigó d’1 m de diàmetre. La cota de la Mugueta 
és superior a la de la Muga, de manera que la Mugueta actua com a sobreeixidor en cas 
d’avingudes. La Mugueta desguassa cap al nord fins al rec Salins, refent l’antic llit de la Muga. 
 
La mota nord de la Muga en aquest tram s’inclou en la parcel·la amb referència cadastral 
17052A006000400000UB, situada entre el viaducte de la C-260 i el nucli de Castelló d’Empúries. 
 
Diagnosi de connectivitat: 
La mota de la Muga per on discorre la Via Verda actua com a barrera física en quan a la continuïtat 
hidràulica i en quan a la connectivitat ecològica, donat que aquesta connexió és impracticable per 
a la fauna, actuant com a coll d’ampolla just al punt d’enllaç d’aquests dos cursos d’aigua. El pas 
de la Via Verda, l’estructura de formigó existent amb una connexió mitjançant tubs, així com les 
motes que canalitzen la Muga –per un costat– i suporten la ruta cicloturística –per l’altra–, actuen 
de forma sinèrgica configurat un verdader punt crític al lliure traspàs d’elements en sentit nord-
sud. 
 
Determinacions i propostes del POUM (Informe de sostenibilitat ambiental): 
El POUM estableix que seria desitjable que la confluència de la Muga i la Mugueta adquirís un grau 
més gran de naturalitat. Al mateix temps condiciona qualsevol actuació a l’informe favorable de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, atès que en aquest punt de l’aiguabarreig la funció de la mota de la 
Muga és prevenir l’efecte de les crescudes de la Muga aigües amunt de la Mugueta.  
 
Arxiu fotogràfic: 
 
 

 
F: Via verda coronant la mota. 

 

 
F: Connexió Muga-Mugueta (vista des del costat de la Mugueta).    
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A.5.- EL PLA ESPECIAL DEL CONNECTOR ECOLÒGIC MUGA-MUGETA I 
SECTORS ADJACENTS  
 

 

A.5.1.- BASES JURÍDIQUES 

 

El Pla especial del connector ecològic Muga-Mugueta i sectors adjacents té el 

caràcter i la naturalesa jurídica d’un pla especial urbanístic i es formula a l’empara 

de l’article 67 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005). Al 

mateix temps s’ajusta al règim de competències i de procediments establert al títol 

tercer, capítol I de Figures del planejament urbanístic, així com els articles 47, 48, 

49, 50 i 51 respecte del sòl no urbanitzable del Text refós de la Llei d’urbanisme.  

 
El present Pla especial es redacta en consonància amb la legislació territorial, 

urbanística i sectorial vigent a Catalunya. Igualment s’ha tingut especialment en 

consideració les determinacions que deriven del Pla especial de protecció del medi 

natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà, aprovat inicialment per la 

Resolució MAH/1057/2010, redactat d’acord amb l’article 5 de la Llei 12/1985, de 

13 de juny, d’espais naturals.  

 

L’elaboració d’aquest Pla especial pretén desenvolupar les determinacions del Pla 

d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Castelló d’Empúries, en l’àmbit del 

connector ecològic Muga-Mugueta. 

  

En matèria de paisatge s’ha tingut en consideració la Llei 8/2005, de protecció, 

gestió i ordenació del paisatge, així com el reglament que la desenvolupa (Decret 

343/2006). 

 

 

A.5.2.- OPORTUNITAT I FINALITAT 

 
Aquest Pla especial es redacta d’acord i a partir de les determinacions que de 

caràcter bàsic estableix la normativa urbanística (POUM) del municipi de Castelló 

d’Empúries, així com en les determinacions del Pla director territorial de l’Empordà 

que defineixen bona part de l’àmbit com a sòl de protecció especial de valor natural 

i de connexió i d’alt valor agrícola i connector. 

 

Mitjançant la redacció i tramitació d’aquest Pla especial es dóna compliment als 

informes emesos pel Departament de Medi Ambient i Habitatge en relació amb la 



Pla especial urbanístic del connector ecològic Muga-Mugueta i sectors adjacents                             Memòria descriptiva 

pàg. 36 

 

revisió en curs del POUM de Castelló d’Empúries, així com sobre el Projecte de 

desdoblament de la carretera C-260 de Figueres a Roses en els termes municipals 

de Figueres, Vila-sacra, Castelló d’Empúries i Roses. pk 35+900 a 38+490. Tram: 

Castelló d’Empúries-Empuriabrava. 

 

En concret, la finalitat del Pla especial és completar i desplegar el règim jurídic i de 

protecció establert al POUM en el sector afectat, per tal de compatibilitzar els 

creixements urbanístics i el manteniment de la funció connectora dels entorns de la 

Muga i la Mugueta. Així el pla preveu la preservació i restauració dels sistemes 

naturals de l’àmbit afectat, així com les actuacions concretes de permeabilització 

ecològica del sector per tal de millorar les condicions de connectivitat i garantir els 

fluxos naturals per evitar la degradació de les poblacions i hàbitats del dos polígons 

del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 

 

 

A.5.3.- TRAMITACIÓ 

 

La formulació del Pla especial urbanístic del connector ecològic Muga-Mugueta i 

sectors adjacents, per tal de desenvolupar les determinacions del Pla d’ordenació 

urbanística municipal (POUM) de Castelló d’Empúries, correspon a l’Ajuntament de 

Castelló d’Empúries.  

 

D’acord amb l’article 83 del Text refós de la Llei d’urbanisme (DL 1/2005), 

l’aprovació inicial i provisional del present Pla especial urbanístic correspon a 

l’ajuntament. L’aprovació definitiva correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme 

de Girona. Conseqüentment, una vegada aprovat inicialment, el pla ha de ser 

sotmès a informació pública.  

 

 

A.5.4.- CONTINGUT I DOCUMENTS DEL PLA ESPECIAL 

 
Els documents que integren el present Pla especial són els següents: 

 

A) Memòria descriptiva. Document de diagnosi que permet caracteritzar el medi 

físic i natural, els actuals usos i activitats dins de l’àmbit del Pla especial, així 

com una anàlisi de la funció connectora de l’àmbit del pla. També s’inclouen 

els antecedents que precedeixen la redacció del present Pla especial. 
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B) Memòria d’ordenació. Document que justifica la conveniència i oportunitat 

del Pla especial i que descriu la metodologia emprada en funció dels criteris 

establerts per aconseguir els objectius fixats. També s‘exposen els objectius 

del Pla i es justifiquen les seves determinacions. És per tant font 

d’interpretació en relació a la part normativa del Pla especial. 

 

C) Documentació gràfica: 

 Plànols d’informació:  

 I-1 Situació de l’àmbit (ortofotomapa).  

 I-2 Situació de l’àmbit (topogràfic). 

 I-3 Planejament vigent (POUM). 

 I-4 Anàlisi de la connectivitat ecològica existent 

 Plànols d’ordenació amb valor normatiu: 

 O-1 Ordenació: zones generals. 

 O-2 Ordenació: zones i subzones 

 O-3 Actuacions previstes. 

 

D) Normes urbanístiques: Relació de disposicions que, conjuntament amb la 

resta de documents gràfics i escrits del Pla, regulen i ordenen l’àmbit del 

pla, desenvolupant les determinacions del POUM. 

 

E) Pla d’actuació: Document on es determinen les actuacions necessàries per 

complementar el règim de protecció establert mitjançant les Normes del Pla 

especial, en aquells aspectes on l’aplicació de les normes és insuficient. En el 

Pla d’actuació s’estableixen actuacions i les directrius específiques que han 

d’orientar l’acció dels diferents organismes responsables. En aquells casos 

on és necessari, s’avaluen econòmicament les actuacions i se’n preveuen les 

línies de finançament. 

 

F) Informe de sostenibilitat ambiental. D’acord amb l’article 100 del Reglament 

del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006.  

 

Les Normes, els Plànols d’ordenació, el Pla d’actuació (i la Memòria d’ordenació en 

tant que font d’interpretació), constitueixen la part del Pla especial amb caràcter 

normatiu.  
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B1.- ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL 
 

 

L’àmbit del Pla especial es correspon a la zona de contacte entre els dos polígons 

del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i les dues zones urbanes del municipi 

de Castelló d’Empúries, la vila de Castelló i la zona d’Empuriabrava.  

 

L’àmbit afectat es correspon en gran mesura amb el sòl de protecció especial definit 

en el Pla director territorial de l’Empordà, afectant la peça de sòl de valor natural i 

de connexió definida entorn a les lleres de la Muga i la Mugueta, així com la peça de 

sòl d’alt valor agrícola i connector definida al sud de la carretera C-260. 

 

Al mateix temps l’àmbit comprès s’inclou en la zona perifèrica i de protecció (clau 

6) definida en el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels 

Aiguamolls de l’Alt Empordà.  

 

L’àmbit subjecte al present Pla especial inclou: 

 

 Els espais destinats a sistema d’espais lliures / zones verdes dels futurs sòls 

urbanitzables delimitats (SUD) PPU-1 (Carretera del Botxí / La Mugueta), 

PPU-2 (Hort d’en Negre / Tià de l’Estanyol) i PPU-4 (Les Calandrieres / La 

Muga Nord) definits al POUM.  

 Les peces de sòl no urbanitzable (SNU) compreses entre els futurs àmbits 

urbanitzables, qualificades com a sòls de connexió biològica i paisatgística 

(clau 24a). 

 Els vials inclosos en els sistema de comunicacions que discorren dins l’àmbit 

del pla. 

 Les lleres de la Muga i la Mugueta, qualificat com a sistema hidrològic (clau 

H). 

 Els sistemes de protecció de sistemes tant associats a les carreteres 

existents com a les franges de protecció de la Muga. 

 

Cal destacar que l’àmbit s’ha ampliat cap al nord per tal d’incloure l’actual espai 

ocupat per l’EDAR de Castelló d’Empúries, la protectora d’animals i la Planta de 

Compostatge per tal de definir els futurs usos permesos en aquest espai una 

vegada desmantellades les diferents instal·lacions. 
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L’àmbit afectat pel present Pla especial queda definit en els corresponents plànols I-

1 i I-2 que acompanyen el document.  
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B.2.- OBJECTIUS DEL PLA ESPECIAL 
 

 

L’objecte d’aquest Pla especial és regular els usos del sòl i les activitats existents i 

futures en l’àmbit considerat, desenvolupant les determinacions del Pla d’ordenació 

urbanística municipal amb la finalitat de preservar, consolidar i millorar la connexió 

ecològica i paisatgística de la Muga i la Mugueta.  

 

Els objectius específics d’aquest Pla especial són:  

a. Preservar i restaurar els valors naturals i ecològics del sector, establint els 

usos compatibles i incompatibles de l’espai. 

b. Conservar i recuperar els ecosistemes fluvials, la vegetació de ribera i la 

seva fauna associada, tant en els entorns de la Muga com de la Mugueta. 

c. Ordenar els usos i activitats que es desenvolupin a l’àmbit d’acord amb la 

seva naturalesa d’espai de valor de connexió.  

d. Evitar els processos d’aïllament i fragmentació derivats de la transformació 

dels espais naturals o seminaturals en l’execució dels nous sectors 

urbanitzables definits en el POUM. 

e. Definir les característiques bàsiques i els usos previstos dels sòls destinats a 

zones verdes previstes en els nous sectors urbanitzables que afecten l’àmbit 

considerat (PPU-1, PPU-2 i PPU-4). 

f. Desenvolupar normativament les regulacions previstes al POUM per tal de 

garantir la funció connectora de l’àmbit considerat. 
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B.3.- CONGRUÈNCIA AMB D’ALTRES FIGURES DE PLANEJAMENT 
 

 

Pla director territorial de l’Empordà 

 

La delimitació de l’àmbit del Pla especial coincideix amb la zonificació del Pla 

director territorial de l’Empordà (PDTE), aprovat definitivament el 3 d'octubre de 

2006 (DOGC núm. 4744). El PDTE estableix una protecció específica dels espais 

considerats que qualifica com a sòl de protecció especial amb els subtipus de sòl de 

valor natural i connector i d’alt valor agrícola i connector. Segons el PDTE aquests 

terrenys han de ser preservats de la urbanització i, en general, dels processos que 

poguessin afectar-ne negativament els valors paisatgístics, ambientals, 

patrimonials i econòmics. 

 

Entre els dos polígons del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, el PDTE 

estableix una franja de protecció a banda i banda de la Mugueta qualificada com a 

sols de connectivitat ecològica i paisatgística, incloent també les dues riberes de la 

Muga. Més al sud, delimitat septentrionalment per la carretera C-260 i pel sud pel 

límit del Parc Natural, aquest espai de connexió es perllonga amb un sector 

qualificat com d’alt interès agrícola i connector (masos de Santa Llúcia, dels Puputs, 

Can Turies...). 

 

Per tant, el present Pla especial desenvolupa les previsions del POUM en l’espai 

qualificat com a sòl de protecció especial pel Pla director territorial de l’Empordà. 

 

Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de 

l’Alt Empordà  

 

El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt 

Empordà, aprovat inicialment per la Resolució MAH/1057/2010, redactat d’acord 

amb l’article 5 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, afecta l’àmbit 

del connector ecològic de la Muga-Mugueta, qualificant-lo com a zona perifèrica i de 

protecció (clau 6). 

 

La delimitació del present Pla especial inclou només una part de la zona perifèrica i 

de protecció (clau 6) delimitada al Pla especial de protecció del medi natural i del 

paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà, considerant només els sòls no 

urbanitzables qualificats pel POUM com a sòls d’interès ecològic i paisatgístic, àrees 
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de connexió biològica (clau 24a). La resta del sector qualificat com a zona perifèrica 

i de protecció (clau 6) queda convenientment preservada per part del Pla especial 

de protecció dels medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà. 

 

La regulació derivada del present Pla especial és conseqüent amb l’article 40 del Pla 

especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt 

Empordà, que defineix i regula la zona perifèrica de protecció i connexió (clau 6). 

 

L’apartat 6 de l’article 40 estableix les disposicions específiques per al sector de la 

zona perifèrica de connexió (clau 6) al terme municipal de Castelló d’Empúries: 

 

Els terrenys inclosos en l’àmbit de la zona perifèrica i de connexió (clau 6) 

classificats pel planejament urbanístic com a sòl urbà o urbanitzable i 

qualificats com a sistema d’espais lliures o zones verdes o similars de 

terrenys no poden ser objecte d’usos o transformacions que no siguin 

congruents amb el manteniment de les seves funcions en relació amb la 

continuïtat biològica i paisatgística, d’acord amb els apartats 1 i 2 d’aquest 

article. En tant no siguin contradictòries amb el caràcter públic dels terrenys 

i la seva funció urbanística i connectora s’admeten les activitats forestals, 

com també les ramaderes i agrícoles. 

 

Per tant, les previsions del POUM i el present Pla especial són coherents amb el Pla 

especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt 

Empordà. 

 

Pla d’ordenació urbanística municipal de Castelló d’Empúries 

 

La finalitat del Pla especial és completar i desplegar el règim jurídic i de protecció 

establert al POUM en l’àmbit del connector ecològic Muga-Mugueta, per tal de 

compatibilitzar els creixements urbanístics i el manteniment de la funció connectora 

del sector. Així el pla preveu la preservació i restauració dels sistemes naturals de 

l’àmbit afectat, així com les actuacions concretes de permeabilització ecològica del 

sector per tal de millorar les condicions de connectivitat i garantir els fluxos naturals 

per evitar la degradació de les poblacions i hàbitats del dos polígons del Parc Natural 

dels Aiguamolls de l’Empordà. 
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Per tant, el Pla especial es redacta d’acord i a partir de les determinacions que de 

caràcter bàsic estableix la normativa urbanística (POUM) del municipi de Castelló 

d’Empúries. 
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B.4.- PRINCIPALS DETERMINACIONS DEL PLA 
 

 

Règim urbanístic 

 

El règim urbanístic aplicable a l’àmbit considerat depèn de la seva naturalesa en 

funció de les determinacions del POUM. Per tant, el règim urbanístic dels diferents 

sectors coincideix amb el definit al planejament proposat. A continuació es detallen 

el règim urbanístic dels diferents sectors: 

a. El del sòl no urbanitzable a què fa referència l’article 47 i concordants del 

Text refós de la Llei d’urbanisme, per als sòls agrícoles sòls de connexió 

biològica (24a) definits com a tal al POUM. 

b. El de sòl urbanitzable delimitat en els sectors urbanitzables definits al 

POUM destinats a espais lliures i zones verdes. 

c. El de sistemes urbanístics generals per els sectors que el POUM classifica 

dins el sistema d’espais oberts (sistema hidrogràfic i protecció de 

sistemes) i dins el sistema de comunicacions (sistema viari). 

 

 

Criteris generals d’ordenació i zonificació 

 

Pel que fa a les normes d’ordenació el Pla especial estableix les següents zones 

amb caràcter general: 

A) Zona de lleres públiques  

B) Zona de manteniment del paisatge agrícola  

C) Zona de parcs de restitució ambiental i paisatgística  

D) Zona de parcs i jardins urbans  

E) Zona de restauració de llacunes 

F) Zona motes de la Muga 

G) Zona de protecció de carreteres 

X) Xarxa viària 

 

Amb caràcter específic es diferencien les següents subzones definides en la zona de 

manteniment del paisatge agrícola i en la zona de parcs de restitució ambiental i 

paisatgística: 

 B) Zona de manteniment del paisatge agrícola: 

B1) Subzona agrícola 

B2) Subzona de boscos de ribera 
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C) Zona de parcs de restitució ambiental i paisatgística:  

C1) Subzona de recuperació de la vegetació de ribera 

C2) Zona de recuperació de closes 

 

Les zones de caràcter general A, B, C, D, F, G i X es refereixen a àmbits definits i 

sectoritzats pel planejament urbanístic vigent. Mentre que la zona de caràcter 

general E i les zones de caràcter específic B1, B2, C1 i C2 es refereixen a àmbits 

dels quals s’estableix una normativa i determinacions encaminades a ordenar la 

seva restauració ambiental i paisatgística a partir de la recuperació o recreació 

d’hàbitats (zones de refugi o abric), així com al manteniment de la seva vocació 

agrícola. 

 

A continuació es detallen les correspondències entre el POUM i el Pla especial: 

 
Taula B.4.1. Correspondència entre el POUM i el Pla especial. 

Font: Elaboració pròpia a partir del POUM, document d’apriovació inicial 
Pla especial del connector de la Muga-Mugueta i sectors adjacents 

POUM de Castelló d’Empúries 
Zona Subzona 

Sòl no urbanitzable 
Sòls d’interès ecològic i 
paisatgístics, àrees de connexió 
biològica (24a)  

Zona de manteniment del paisatge 
agrícola (B) 

• Subzona agrícola (B1) 
• Subzona de boscos de ribera 

(B2) 
Sòl urbanitzable delimitat 
Parcs i jardins de nova creació / 
reserva (V7) 

Zona de parcs i jardins urbans (D)  

Parcs de restitució ambiental i 
paisatgística (V8) 

Zona de parcs de restitució 
ambiental i paisatgística (C) 

• Subzona de recuperació de la 
vegetació de ribera (C1) 

• Zona de recuperació de closes 
(C2) 

Sistemes d’espais oberts 
Hidrogràfic (H) Zona de lleres públiques (A)  

Protecció de sistemes (S) 
• Zona de protecció de carreteres 

(G) 
• Zona motes de la Muga (F) 

 

Sistema de comunicacions 
Sistema viari (X) Xarxa viària (X)  

 

 

Programa d’actuació 

 

Amb el programa d’actuació del Pla especial es complementen les determinacions 

normatives del Pla especial i es determinen les accions necessàries per a la 

consecució dels seus objectius. 

 

A continuació es detallen les actuacions previstes al programa: 

 

1.- Permeabilització de la C-260 entre la rotonda de Sant Pere Pescador i el 

viaducte de la Muga 

2.- Permeabilització i pacificació del trànsit de la carretera Vella d’Empuriabrava. 
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3.- Permeabilització i pacificació del trànsit de la carretera Vella de Roses. 

4.- Permeabilització i pacificació del trànsit de la carretera del camping Laguna. 

4.- Actuacions de permeabilització i peatonalització del camí del Pla de Roses. 

5.- Permeabilització i millora de la connexió hidrològica entre la Muga i la Mugueta.   

6.- Recuperació d’hàbitats a la Riba de la Muga. 

7.- Naturalització de les basses de l’EDAR de Castelló d’Empúries. 
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TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
CAPÍTOL PRIMER. OBJECTE, CONTINGUT I VIGÈNCIA DEL PLA ESPECIAL 
 
 
Article 1. Marc legal 
 

1. El Pla especial urbanístic del connector ecològic Muga-Mugueta (en endavant, 
Pla especial o Pla), té el caràcter i la naturalesa jurídica d’un pla especial 
urbanístic i es formula a l’empara de l’article 67 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005). Al mateix temps s’ajusta al règim de 
competències i de procediments establert al títol tercer, capítol I de Figures del 
planejament urbanístic, així com els articles 47, 48, 49, 50 i 51 respecte del sòl 
no urbanitzable del Text refós de la Llei d’urbanisme.  

 
2. El present Pla es redacta en consonància amb la legislació territorial, 

urbanística i sectorial vigent a Catalunya. 
 

3. L’elaboració d’aquest pla especial pretén desenvolupar les determinacions del 
Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Castelló d’Empúries, en 
l’àmbit del corredor de la Mugueta.  

 
4. El Pla s’ajusta a les determinacions del Pla especial de protecció del medi 

natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà redactat d’acord amb 
l’article 5 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.  

 
5. Al mateix temps s’han tingut en consideració la Llei 8/2005, de protecció, 

gestió i ordenació del paisatge, així com el reglament que la desenvolupa 
(Decret 343/2006). 

 
 
Article 2. Àmbit d’aplicació 
 

1. L’àmbit del Pla especial es correspon a la zona de contacte entre els dos 
polígons del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i les dues zones 
urbanes principals del municipi de Castelló d’Empúries, la vila de Castelló i la 
zona d’Empuriabrava. Aquest àmbit s’ha definit a partir de les determinacions 
del POUM i del Pla especial de protecció del medi natural i el paisatge dels 
Aiguamolls de l’Alt Empordà considerant la zona perifèrica de protecció i 
connexió (clau 6). 

 
2. L’àmbit del present Pla especial queda convenientment identificat en el plànols 

I-1 i I-2. Aquest àmbit comprèn els següents espais: 
 

a. Els espais destinats a sistema d’espais lliures dels futurs sòls urbanitzables 
delimitats (SUD) PPU-1 (Carretera del Botxí / La Mugueta), PPU-2 (Hort 
d’en Negre / Tià de l’Estanyol) i PPU-4 (Les Calandrieres / La Muga Nord) 
definits en el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Castelló 
d’Empuries. 

b. Les peces de sòl no urbanitzable (SNU) compreses entre els futurs àmbits 
urbanitzables i els dos polígons del Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà. 

c. Els vials inclosos en els sistema de comunicacions que discorren dins 
l’àmbit del pla. 

d. El sistema hidrogràfic definit entorn a la llera de la Muga i de la Mugueta. 
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e. Els sistemes de protecció de sistemes tant associats a les carreteres 
existents com a les franges de protecció de la Muga. 

 
3. El sector considerat comprenen sòls classificats pel planejament general vigent 

com a sòl urbanitzable delimitat (SUD) i sòl no urbanitzable (SNU). En sòl 
urbanitzable només s’han inclòs els sòls classificats com a sistemes urbanístics 
generals i locals. En sòl no urbanitzable s’han inclòs els sistemes urbanístics 
generals i altres zones amb qualificació de sòls de connexió biològica i 
paisatgística (clau 24a). 

 
 
Article 3. Objecte del Pla especial 
 

1. L’objecte d’aquest Pla especial és regular els usos del sòl i les activitats 
existents i futures en l’àmbit considerat, desenvolupant les determinacions del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal amb la finalitat de preservar, consolidar i 
millorar la connexió ecològica i paisatgística del connector ecològic Muga-
Mugueta. La conservació i millora de l’estat ecològic d’aquest corredor es 
considera prioritària, ja que permet la connexió ecològica i paisatgística dels 
dos principals polígons del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 

 
2. Els objectius específics d’aquest Pla especial són:  
 

a. Preservar i restaurar els valors naturals i ecològics del sector, establint els 
usos compatibles i incompatibles de l’espai. 

b. Conservar i recuperar els ecosistemes fluvials, la vegetació de ribera i la 
seva fauna associada, tant en els entorns de la Muga com de la Mugueta. 

c. Ordenar els usos i activitats que es desenvolupin a l’àmbit d’acord amb la 
seva naturalesa d’espai de valor de connexió.  

d. Evitar els processos d’aïllament i fragmentació derivats de la transformació 
dels espais naturals o seminaturals en l’execució dels nous sectors 
urbanitzables definits en el POUM. 

e. Definir les característiques bàsiques i els usos previstos dels sòls destinats 
a zones verdes previstes en els nous sectors urbanitzables que afecten 
l’àmbit considerat (PPU-1, PPU-2  i PPU-4). 

f. Desenvolupar normativament les regulacions previstes al POUM per tal de 
garantir la funció connectora de l’àmbit considerat. 

 
 
Article 4. Continguts del Pla especial  
 

1. El Pla especial presenta els continguts assenyalats en l’apartat 4 de l’article 67 
del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005). 

 
2. Aquest Pla especial es redacta d’acord i a partir de les determinacions que de 

caràcter bàsic estableix la normativa urbanística (POUM) del municipi de 
Castelló d’Empúries, així com en les determinacions del Pla director territorial 
de l’Empordà que defineixen bona part de l’àmbit com a sòl de protecció 
especial de valor natural i de connexió i d’alt valor agrícola i connector. 

 
3. També s’han tingut en consideració els informes emesos pel Departament de 

Medi Ambient i Habitatge en relació al procés d’avaluació ambiental del POUM i 
altres figures de planejament i projectes, i concretament: 
 
 Resolució de no conformitat del POUM de 30/04/2007. 
 Resolució de conformitat amb condicions del POUM de 21/05/2007 
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 Resolució de conformitat amb condicions sobre la Modificació puntual del 
Pla general per a l’ampliació de l’àrea d’equipaments “Tià de l’Estanyol” de 
21/10/2008 

 Resolució de la Ponència Ambiental de 03/10/2006, sobre el Projecte de 
desdoblament de la carretera C-260 de Figueres a Roses en els termes 
municipals de Figueres, Vila-sacra, Castelló d’Empúries i Roses. pk 35+900 
a 38+490. Tram: Castelló d’Empúries-Empuriabrava. 

 
 
Article 5. Documents del Pla especial 
 

1. Els documents que integren el Pla especial són els següents: 
 

a. Memòria descriptiva. Document de diagnosi que permet caracteritzar el 
medi físic i natural, i els actuals usos i activitats dins de l’àmbit del Pla 
especial. 

b. Memòria d’ordenació. Document que justifica la conveniència i oportunitat 
del Pla especial i que descriu la metodologia emprada en funció dels criteris 
establerts per aconseguir els objectius fixats. 

c. Documentació gràfica: 
 Plànols d’informació:  

 I-1 Situació de l’àmbit (ortofotomapa).  
 I-2 Situació de l’àmbit (topogràfic). 
 I-3 Planejament vigent (POUM). 
 I-4 Anàlisi de la connectivitat ecològica existent. 

 Plànols d’ordenació amb valor normatiu: 
 O-1 Ordenació: zones generals. 
 O-2 Ordenació: zones i subzones. 
 O-3 Actuacions previstes. 

d. Normes urbanístiques: Relació de disposicions que, conjuntament amb la 
resta de documents gràfics i escrits del Pla, regulen i ordenen l’àmbit del 
pla, desenvolupant les determinacions del POUM. 

e. Informe de sostenibilitat ambiental. D’acord amb l’article 100 del 
Reglament del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
305/2006.  

 
 
Article 6. Règim urbanístic aplicable 
 

1. El règim urbanístic aplicable a l’àmbit considerat depèn de la seva naturalesa 
en funció de les determinacions del POUM: 
a. El del sòl no urbanitzable a què fa referència l’article 47 i concordants del 

Text refós de la Llei d’urbanisme, per als sòls agrícoles sòls de connexió 
biològica (24a) definits com a tals al POUM. 

b. El de sòl urbanitzable delimitat en els sectors urbanitzables definits al POUM 
destinats a espais lliures i zones verdes. 

c. El de sistemes urbanístics generals per els sectors que el POUM classifica 
dins el sistema d’espais oberts (sistema hidrogràfic i protecció de sistemes) 
i dins el sistema de comunicacions (sistema viari). 

 
 
Article 7. Obligatorietat 
 

1. La normativa bàsica d’aquest Pla especial vincula tant les administracions com 
els particulars. Qualsevol dispensa o excepció a aquesta regla general serà 
causa per reclamar la nul·litat de ple dret de l’acte que la provoqui. 

 



Pla especial urbanístic del connector ecològic Muga-Mugueta i sectors adjacents.                                                            Normes urbanístiques 

pàg. 6 

2. Conseqüentment, qualsevol actuació o intervenció sobre l’àmbit susceptible 
d’alterar-ne la seva realitat física, ecològica o l’ús, tingui caràcter definitiu o 
provisional, sigui d’iniciativa pública o privada, haurà d’ajustar-se a les 
disposicions contingudes en aquest Pla especial. 

 
3. L’obligatorietat esmentada als punts anteriors no limita les facultats que 

corresponen a  l’administració de l'Estat, als diferents departaments de la 
Generalitat de Catalunya i de les administracions locals per a l’exercici, d’acord 
amb les previsions del Pla, de les seves competències, segons la legislació 
específica aplicable en cada cas. 

 
 
Article 8. Interpretació 
 

1. Les determinacions del Pla especial i concretament aquestes Normes, 
s’interpretaran d’acord amb el seu contingut i amb subjecció als objectius i 
finalitats expressats a la memòria, als quals s’ha de referir la interpretació 
correcta de la Normativa d’aquest Pla. 

 
2. En la interpretació de les determinacions del Pla especial que s’expressen 

gràficament als plànols d’ordenació, prevaldran aquells que siguin d’escala més 
gran (amb més nivell de detall). 

 
3. Si es produeixen dubtes en la interpretació o contradiccions en la regulació de 

les previsions del Pla especial entre els diferents documents, es considerarà 
vàlida la determinació que impliqui nivells de protecció més alts dels valors 
patrimonials, ambientals i paisatgístics, i que representin un millor assoliment 
dels objectius establerts pel Pla especial. 

 
4. En tot cas, les previsions del Pla especial són aplicables en tant que no 

contradiuen el vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castelló 
d’Empúries, ni al Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels 
Aiguamolls de l’Alt Empordà. Si hi hagués una discrepància entre ambdós 
plans, prevaldran les previsions d’aquest darrer. 

 
 

Article 9. Vigència 
 

1.  La vigència d’aquest Pla especial s’inicia el mateix dia de la publicació de 
l’acord d’aprovació definitiva al DOGC i mantindrà la seva vigència 
indefinitivament mentre no es produeixi la seva revisió. 

 
2. Des de la seva entrada en vigor, aquest Pla especial produirà, en tot el que hi 

incideixi, els efectes establerts per la legislació urbanística i sectorial vigent. 
 
 
Article 10. Modificacions puntuals del Pla especial 
 

1. Durant la vigència del Pla especial i fins que no es produeixi la seva revisió, les 
modificacions puntuals que es puguin formular, hauran de ser tramitades amb 
els mateixos requisits formals i de procediment que s’hagin dut a terme per a 
l’aprovació del present Pla especial. 
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CAPÍTOL SEGON. DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ DEL PLA ESPECIAL 
 
 
Article. 11. Incorporació de les determinacions del Pla especial als 
instruments de planejament derivat 
 

1. Les determinacions establertes en aquest Pla especial hauran de tenir-se en 
compte preceptivament en els instruments de planejament en sòl urbanitzable 
delimitat i en sòl no urbanitzable. En aquest sentit, el planejament derivat per 
al desenvolupament dels sectors urbanitzables PPU-1 (Carretera del Botxí / La 
Mugueta), PPU-2 (Hort d’en Negre / Tià de l’Estanyol) i PPU-4 (Les 
Calandrieres / La Muga Nord) haurà d’incorporar les determinacions establertes 
en el present Pla especial i desenvolupar-les en el corresponents projectes 
d’urbanització. 

 
2. També serà preceptiva la incorporació de les determinacions d’aquestes pels 

projectes d’obres realitzats per les diferents administracions que actuïn en 
aquest territori. 

 
 
Article 12. Execució del Pla especial 
 

1. L’execució d’aquest Pla especial, així com la incorporació de les seves 
determinacions als instruments de planejament derivat i als projectes que el 
desenvolupin, correspon a l'Ajuntament de Castelló d’Empúries així com a les 
altres administracions públiques, en el marc de les seves competències 
respectives. 

 
2. Podran també executar el planejament els particulars, individualment o 

agrupats, d’acord amb la legislació aplicable a cada cas. 
 
 
Article 13. Instruments de custòdia del territori 
 

1. Mitjançant diferents opcions de custòdia del territori, es podran adoptar acords 
amb l’Ajuntament o propietaris de finques privades i entitats de custòdia per 
vetllar per la conservació dels recursos i dels valors naturals, culturals i del 
paisatge de les finques incloses en el present Pla especial.  

 
2. Amb aquests acords es vol aconseguir que els titulars de les finques afectades 

puguin obtenir suport per conservar els valors i els recursos de la seva finca i 
que les entitats de custòdia col·laborin amb els propietaris per gestionar i 
protegir el territori, els seus recursos i els valors naturals, culturals i 
paisatgístics. 

 
3. Els acords de custòdia contindran un seguit de clàusules per potenciar aquelles 

activitats que ajudin a la conservació del patrimoni natural i d’altres que 
assegurin la protecció de determinats recursos i valors d’una finca. 

 
4. L'Ajuntament de Castelló d’Empúries i les institucions públiques implicades en 

aquest territori també podran actuar com a entitats de custodia col·laborant 
amb d’altres entitats, oferint el seu suport per tal d’assolir acords de custòdia, 
així com cercant procediments innovadors per a l’adquisició de finques de valor 
que finalment esdevindran patrimoni públic. 

 
5. Els acords de custòdia podran ser de dos tipus: 
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a. Acords de custòdia del territori sense transmissió de la propietat on es 
fixaran els termes de gestió i protecció coparticipativa que la propietat 
aplicarà, assessorada per l’entitat de custòdia o altres entitats vinculades a 
la custòdia. 

b. Acords amb transmissió de la propietat on l’entitat de custòdia rebrà la 
propietat plena, de mans del seu propietari anterior. En aquest cas, l’entitat 
adquirirà la capacitat de decisió sobre el futur de la finca i vetllarà també 
per la conservació a llarg termini dels recursos i dels valors previstos en 
l’acord de transmissió. 

 
6. Les opcions legals per a la custodia del territori sense transmissió de la 

propietat es poden establir bàsicament a partir de: 
a. La cessió o transmissió de drets reals (usdefruit, servituds o d’altres). 
b. La constitució d’un arrendament. 

 
En aquest sentit es podran establir acords de gestió entesos com aquells 
acords privats, ja siguin verbals o escrits, en forma de conveni o de contracte 
entre el propietari i l’entitat de custòdia per tal de pactar un seguit de clàusules 
de protecció i d’altres orientades a facilitar uns usos i uns aprofitaments dels 
recursos compatibles amb la conservació dels valors naturals, culturals i 
paisatgístics de la finca. També es podran formalitzar acords de custòdia a 
través del corresponent document legal elevat a escriptura pública que concreti 
alguna de les opcions jurídiques sense transmissió de la propietat 
determinades per la legislació civil catalana. 
 

7. Les opcions legals per a la custodia del territori amb transmissió de la propietat 
es podran establir bàsicament a partir de: 
a. La donació. 
b. La compravenda. 
c. La permuta. 
d. La herència o el llegat. 
 
Els acords que s’estableixin a partir d’opcions legals amb transmissió de la 
propietat es formalitzaran mitjançant contracte regulat per cada forma de 
transmissió del domini de la finca. Aquests contractes es podran elevar a 
escriptura pública que tindrà accés al Registre de la propietat per a la seva 
constància i publicitat respecte de tercers. 

 
 
CAPÍTOL TERCER. INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA I RÈGIM SANCIONADOR 
 
 
Secció primera. Procediments administratius 
 
 
Article 14. Actes subjectes a llicència urbanística 
 

1. Estan subjectes a llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per el 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme i el seu Reglament aprovat pel Decret 305/2006, pel 
planejament general vigent i per l’ordenança municipal de les llicències 
urbanístiques vigent a Castelló d’Empúries, tots els actes de transformació o 
utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o enderrocament 
d’obres compatibles amb les determinacions generals i específiques d’aquest 
Pla especial. 
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2. Resten subjectes amb caràcter general a llicència urbanística les actuacions 
establertes a l’article 179 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

 
3. Tot el que fa referència a la sol·licitud, tramitació, atorgament i règim 

disciplinari de les llicències, estarà subjecte al que s’estableix al planejament 
urbanístic vigent, l’ordenança municipal de les llicències urbanístiques i la 
legislació urbanística i sectorial vigent. 

 
 
Article 15. Actes subjectes a comunicació prèvia o informe previ dels serveis 
tècnics municipals 
 

1. Es podrà substituir la necessitat d’obtenir la llicència urbanística per una 
comunicació prèvia de la persona interessada a l'Ajuntament, en els supòsits 
que així s’estableixi a l’ordenança municipal corresponent en els termes 
establerts a la normativa de règim local vigent i en funció de l’entitat de les 
obres o de les actuacions a fer. 

 
2. El procediment de comunicació prèvia es regularà pel que s’estableixi a 

l’ordenança municipal de les llicències urbanístiques. 
 

3. Estan subjectes a informe previ dels serveis tècnics municipals tots aquells 
actes d’ús del sòl, subsòl i activitats compatibles que no requereixin llicència 
urbanística o comunicació prèvia i que així es determini en aquest Pla especial. 

 
4. L'Ajuntament de Castelló d’Empúries podrà exigir un dipòsit de garantia per a 

aquells actes subjectes a informe previ que puguin afectar els components del 
patrimoni natural inclosos en l’àmbit del present Pla especial.  

 
 
Secció segona. Ajuts i subvencions 
 
 
Article 16. Ajuts, subvencions i beneficis fiscals 
 

1. L'Ajuntament de Castelló d’Empúries podrà concedir segons el programa 
municipal corresponent, els ajuts i subvencions necessaris per a la protecció i 
gestió del patrimoni natural de Castelló d’Empúries, a aquells titulars de 
terrenys que ho sol·licitin, es comprometin mitjançant acords de custòdia en la 
conservació del patrimoni natural de Castelló d’Empúries, actuïn en la 
preservació i millora dels elements del patrimoni esmentat d’acord amb el que 
s’estableix en aquest Pla especial i compleixin les condicions que amb aquesta 
finalitat s’estableixin a la corresponent convocatòria d’ajuts d’acord amb la 
legislació específica vigent. 

 
 
Secció tercera. Infraccions urbanístiques i règim sancionador 
 
 
Article 17. Infraccions urbanístiques 
 

1. Són infraccions urbanístiques totes les accions o les omissions tipificades com a 
tals per la legislació urbanística vigent. 

 
2. Constituiran també infracció urbanística l'incompliment de les disposicions 

contingudes en aquest Pla especial, així com les vulneracions de les 
prohibicions que s’hi estableixen, la negativa o la resistència a la labor 
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inspectora i de vigilància de l’administració, la negativa o la resistència a 
subministrar dades o facilitar la informació requerida per les autoritats 
competents o pels seus agents per al compliment de les seves funcions i el 
subministrament d’informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o 
que indueixi a error, ja sigui de manera explícita o implícita. 

 
3. La tipificació de les infraccions urbanístiques en molt greus, greus i lleus es 

correspondrà a la definició que faci per a cada cas la legislació urbanística 
vigent. 

 
4. Pel que fa al règim de legalització i de restauració voluntària de la realitat física 

o jurídica alterada, s’estarà al que estableix la legislació urbanística vigent en 
matèria de disciplina i infraccions urbanístiques. 

 
 
Article 18. Règim sancionador 
 

1. Les sancions que s’imposaran als infractors seran les següents: 
a. Per infraccions urbanístiques lleus, multes de 300 a 3.000 euros. 
b. Per infraccions urbanístiques greus, multes de 3.001 a 30.000 euros. 
c. Per infraccions urbanístiques molt greus, multes de 30.001 a 1.500.000 

euros. 
d. L'import de les sancions s’ha d’incrementar fins a la quantia del benefici 

obtingut pels infractors, si aquest és superior. 
 
2. Pel que fa a les persones responsables als efectes del règim sancionador, i als 

òrgans de l’administració competents per resoldre els procediments 
sancionadors, s’estarà al que determini la legislació urbanística i de règim local 
vigent. 
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TÍTOL II. ZONIFICACIÓ 
 
 
CAPÍTOL PRIMER. DEFINICIÓ GENERAL DE LES ZONES 
 
 
Article 19. Zonificació del sòl 
 

1. En l’àmbit d’aquesta normativa es diferencien les següents zones: 
 

 Amb caràcter general: 
A) Zona de lleres públiques  
B) Zona de manteniment del paisatge agrícola  
C) Zona de parcs de restitució ambiental i paisatgística  
D) Zona de parcs i jardins urbans  
E) Zona de restauració de llacunes 
F) Zona motes de la Muga 
G) Zona de protecció de carreteres 

 
 Amb caràcter específic es diferencien les següents subzones definides 

en la zona de manteniment del paisatge agrícola i en la zona de parcs 
de restitució ambiental i paisatgística: 

 B) Zona de manteniment del paisatge agrícola: 
B1) Subzona agrícola 
B2) Subzona de boscos de ribera 

C) Zona de parcs de restitució ambiental i paisatgística:  
C1) Subzona de recuperació de la vegetació de ribera 
C2) Subzona de recuperació de closes 

 
2. La situació i delimitació de les diferents zones i sistemes es defineix als plànols 

de la sèrie O, de delimitació i zonificació del sòl. La regulació específica 
d’aquestes zones queden detallades en el següent capítol. 

 
3. Les zones de caràcter general A, B, C, D, F i G es refereixen a àmbits definits i 

sectoritzats pel planejament urbanístic vigent. 
 

4. La zona de caràcter general E i les zones de caràcter específic B1, B2, C1 i C2 
es refereixen a àmbits dels quals s’estableix una normativa i determinacions 
encaminades a ordenar la seva restauració ambiental i paisatgística a partir de 
la recuperació o recreació d’hàbitats (zones de refugi o abric), així com al 
manteniment de la seva vocació agrícola.  

 
 
CAPÍTOL SEGON. DESCRIPCIÓ I REGULACIÓ ESPECÍFICA 
 
 
Secció primera. Zona de lleres públiques (A) 
 
 
Article 20. Definició  
 

1. La zona de lleres públiques es correspon a les dues peces del sistema hidrogràfic 
(H) associades a la llera de la Muga i la Mugueta, definides com a tal al 
planejament urbanístic (POUM). Aquest àmbit coincideix amb el domini públic de 
l’espai fluvial definit per l’Agència Catalana de l’Aigua, atenent a les 
determinacions contingudes a la Llei d’aigües. 
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2. La seva delimitació apareix convenientment representada en el plànol O-1 amb 

la identificació A. 
 
 

Article 21. Objectius de qualitat a assolir 
 
1. Els objectius de qualitat a assolir en la zona de lleres públiques són: 

a) Garantir la funcionalitat hidràulica i morfodinàmica de les lleres. 
b) Garantir la qualitat ecològica de la vegetació de ribera. 
c) Garantir la funció connectora de les lleres. 

 
 
Article 22. Usos i activitats compatibles 
 

1. En aquesta zona no es pot admetre cap ús, llevat d’aquells previstos a la 
legislació aplicable en matèria de domini públic hidràulic. En conseqüència, 
només s'hi podran realitzar operacions per millorar-ne la funcionalitat hidràulica i 
ambiental i la instal·lació d’infraestructures transversals, sempre que en 
respectin la continuïtat ambiental i hidràulica, o canalitzades, sempre que en 
respectin la continuïtat hidràulica i morfodinàmica. 

 
 
Article 23. Usos i activitats incompatibles 
 

1. Queda estrictament prohibida qualsevol tipus d'urbanització d'aquests terrenys, 
a més de les instal·lacions dedicades al transport de matèries perilloses, que 
suposin un risc de contaminació del medi ambient. 

 
 
Secció segona. Zona de manteniment del paisatge agrícola (B) 
 
 
Article 24. Definició  
 

1. La zona de manteniment del paisatge agrícola es correspon al sòl agrícola de 
valor connector existents entre els dos polígons del Parc Natural dels Aiguamolls 
de l’Empordà. La seva delimitació coincideix amb la zona de sòl d’interès ecològic 
i paisatgístic -subzona sòls de connexió biològica (clau 24a)- definida com a tal 
al POUM. 

 
2. La seva delimitació apareix convenientment representada en el plànol O-1 amb 

la identificació B. 
 
3. En aquesta zona es distingeixen les següents subzones: 

B1) Subzona agrícola 
B2) Subzona de boscos de ribera  

 
 

Article 25. Objectius de qualitat a assolir 
 
1. Els objectius de qualitat a assolir en la zona de manteniment del paisatge 

agrícola són:  
a) Manteniment de l’activitat agrícola i ramadera compatible amb la seva funció 

connectora, conservant els retalls de boscos de ribera existents. 
b) Eliminar els usos i les activitats incompatibles amb la naturalesa connectora 

de l’espai. 
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c) Millorar les condicions paisatgístiques del sector. 
d) Millorar la funció connectora i estructurant d’aquests sectors en relació als 

dos polígons del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 
 
 
Article 26. Usos i activitats compatibles 
 

1. D’acord amb l’article 184  del POUM el règim urbanístic del sòls qualificats sota 
aquesta clau urbanística serà aquell establert en les determinacions de l’article 
13 del PEIN (Decret 328/1992). 

 
2. D’acord amb l’article 184 del POUM els usos admesos són els propis del sòl no 

urbanitzable establerts a l’article 47 de la Llei d’urbanisme, llevat de les 
excepcions que es determinen expressament a l’apartat 4 de l’article 184 del 
POUM. 

 
 
Article 27. Usos i activitats incompatibles 
 

1. D’acord amb l’apartat 4 de l’article 184 del POUM són incompatibles qualsevol 
activitat que per la seva implantació comporti transformacions generalitzades en 
superfície de finques agrícoles o forestals per al desenvolupament d’altres usos, 
llevat que es tracti d’actuacions que tinguin per objecte la restauració dels 
sistemes naturals o la millora ambiental de les activitats agrícoles, ramaderes i 
forestals. 

 
2. En relació a l’article 47.4 i 5 del LUC, referit a les actuacions específiques 

destinades a la implantació d’activitats o equipaments d’interès públic que poden 
implantar-se en el medi rural, en aquesta zona no s’admeten: 
 Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure 

i d’esbarjo que comportin obres més enllà de la senyalització, l’abalisament o 
elements anàlegs; transformacions significatives en superfície del medi rural, 
o pèrdua de la seva funcionalitat respecte de la connectivitat. 

 Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans  
 Els elements dels serveis tècnics, que formant part o no d’una xarxa que 

afecti la zona, com ara plantes de transformació d’energia, subministrament 
o sanejament d’aigua, o les destinades al tractament de residus o altres 
instal·lacions ambientals, llevat que per la seva funcionalitat no sigui possible 
emplaçar-los en altre lloc. 

 
3. En relació a l’article 47.6 del LUC, pel que fa a noves construccions susceptibles 

d’emplaçar-se en el medi rural, a banda de les actuacions esmentades 
anteriorment, i de les ampliacions regulades a l’apartat e), en aquesta zona no 
s’admeten com a noves construccions: 
 Les construccions i dependències no vinculades a una activitat agrícola, 

ramadera o forestal. 
 Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres 

serveis a la xarxa viària. 
 Les construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i 

el funcionament de les obres públiques, llevat que per la seva funcionalitat no 
sigui possible emplaçar-los en altre lloc. 

 
4. Queda prohibida l’obertura de nous camins, vies rurals, pistes forestals o 

qualsevol altre, així com la regulació de la modificació dels perfils longitudinals i 
transversals dels camins i vies rurals existents. 
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5. No es permet la circulació de vehicles o l’aparcament fora dels camins aptes per 
al trànsit de vehicles o dels llocs convenientment senyalitzats. 

 
6. No és permesa cap tipus d’activitat d’acampada.  

 
 

Article 28. Edificis i usos fora d’ordenació o disconformitat 
 

1. D’acord amb l’apartat 5 de l’article 102 de la Llei d’urbanisme els usos 
preexistents a un nou planejament urbanístic es poden mantenir mentre no 
esdevinguin incompatibles amb aquest i sempre que s'adaptin als límits de 
molèstia, de nocivitat, d'insalubritat i de perill que estableixi per a cada zona la 
nova reglamentació. 

 
2. D’acord amb l’apartat 2 de l’article 61 del POUM queden fora d’ordenació les 

construccions, les instal·lacions i els usos disconformes amb el planejament 
urbanístic respecte als quals no sigui possible l’aplicació de les mesurés de 
restauració regulades pel capítol II del títol setè de la Llei d’urbanisme.  

 
3. Les construccions implantades il·legalment en sòl no urbanitzable queden fora 

d'ordenació. En aquest cas la restauració de la realitat física alterada i de l'ordre 
jurídic vulnerat queda regulada d’acord amb les determinacions del POUM i del 
capítol II del títol setè de la Llei d’urbanisme. 

 
 

Subsecció primera. Subzona agrícola (B1) 
 

 
Article 29. Definició  
 

1. La subzona agrícola es correspon als espais de la zona de manteniment del 
paisatge agrícola on predomina la vocació agrícola i ramadera. 

 
2. La seva delimitació apareix convenientment representada en el plànol O-2 amb 

la identificació B1. 
 
 

Article 30. Objectius de qualitat específics 
 
1. Els objectius de qualitat a assolir en la subzona agrícola són: 

 
a) Manteniment de l’activitat agrícola i ramadera tradicional compatible amb la 

seva funció connectora.  
b) Millorar les condicions paisatgístiques de les instal·lacions associades a 

l’activitat agrícola i ramadera. 
 
 
Article 31. Determinacions específiques 

 
1. S’establiran els mecanismes necessaris per fomentar l’activitat agrícola i 

ramadera compatible amb la conservació de la funció connectora de l’espai a 
partir de subvencions i altres ajudes. 

 
2. En les sol·licituds de llicència d’obra per a la reforma i/o ampliació de les masies i 

altres construccions associades a l’activitat agrícola i ramadera s’incorporarà la 
documentació suficient en matèria paisatgística per garantir la qualitat 
paisatgística de l’àmbit considerat. En tot cas s’establirà la necessitat de crear 
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pantalles arbrades d’ocultació de les instal·lacions amb espècies autòctones 
principalment de fulla perenne com ara l’aladern (Rhamnus alaternus), l’alzina 
(Quercus ilex), el fals aladern (Phillyrea latifolia), el tamariu (Tamarix sp.) i, en 
menor mesura, altres espècies de fulla caduca pròpies de la zona com ara el 
roure (Quercus humilis), el freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia) o l’àlber 
(Salix alba); així com espècies utilitzades tradicionalment en jardineria com 
l’olivera (Olea europaea) i el xiprer (Cupressus sempervirens).  

 
 
Subsecció segona. Subzona de boscos de ribera (B2) 
 

 
Article 32. Definició  
 

1. La subzona de recuperació de la vegetació de ribera es correspon als espais de la 
zona de manteniment del paisatge agrícola on predominen els boscos de ribera o 
bé cal restablir-los per millorar la connectivitat del sector. Els espais associats a 
aquesta subzona s’ubiquen al sector de llevant de la Mugueta així com a ambdós 
costats de la Muga. 

 
2. La seva delimitació apareix convenientment representada en el plànol O-2 amb 

la identificació B2. 
 
 

Article 33. Objectius de qualitat específics 
 
1. Els objectius de qualitat a assolir en la subzona de recuperació de closes són: 

a) Eliminar les construccions i els usos no compatibles amb la naturalesa de 
l’espai. 

b) Mantenir i recuperar les comunitats naturals que caracteritzen els 
ecosistemes riberencs. Les comunitats vegetals a recuperar són: 

 Alberedes amb vinca (Vinco-Populetum albae) 
 Omedes de terra baixa (Hedero-Ulmetum minoris) 

 
 
Article 34. Determinacions específiques 

 
1. La revegetació i recuperació del bosc de ribera es realitzarà amb les següents 

condicions de plantació o sembra d’espècies vegetals: 
 

 Estrat arbori: àlber (Populus alba), om (Ulmus minor), freixe de fulla 
petita (Fraxinus angustifolia), salze (Salix alba),  vern (Alnus glutinosa), 
roure (Quercus humilis). La densitat total de plantació d’espècies arbòries 
serà de 830 peus/ha, que equival a un arbre cada 12 m2. Els peus a 
plantar disposaran d’una alçada mínima de 120 cm. 

 Estrat arbustiu: esbarzer (Rubus ulmifolius), heura (Hedera helix), 
romegueró (Rubus caesius), arç blanc (Crataegus monogyna), sanginyol 
(Cornus sanguinea), vidalba (Clematis vitalba). La densitat total de 
plantació d’espècies arbustives serà de 1.000 peus/ha, que equival a un 
arbust cada 10 m2. 

 Estrat herbaci: fenàs de bosc (Brachypodium sylvaticum), vinca (Vinca 
difformis), violeta de bosc (Viola alba), sarriassa (Arum italicum), mill 
gruà (Lithospermum purpurocaeruleum) i lleteresa de bosc 
(Lithospermum purpurocaeruleum).  

 
2. El procés de plantació serà l’idoni per garantir la màxima supervivència dels peus 

plantats. 
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Secció tercera. Zona de parcs de restitució ambiental i paisatgística (C) 
 
 
Article 35. Definició  
 

4. La zona de restitució ambiental i paisatgística es correspon als sistemes 
urbanístics locals corresponents a espais lliures de nova creació delimitats amb la 
voluntat de restituir les funcions de connexió paisatgística i ecològica. Aquests 
espais se situen dins dels nous sectors de sòl urbanitzable delimitat (PPU-1, PPU-
2, i PPU-4).  

 
5. La seva delimitació apareix convenientment representada en el plànol O-1 amb 

la identificació C. 
 

6. En aquesta zona es distingeixen les següents subzones: 
C1) Subzona de recuperació de la vegetació de ribera 
C2) Subzona de recuperació de closes  

 
 

Article 36. Objectius de qualitat a assolir 
 
1. Els objectius de qualitat a assolir en la zona de parcs de restitució ambiental i 

paisatgística són: 
a) Recuperar les comunitats naturals i seminaturals que caracteritzen el 

territori. 
b) Millorar la funció connectora i estructurant d’aquests sectors en relació als 

dos polígons existents del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 
c) Compatibilitzar els usos públics amb la preservació i millora de la qualitat 

ambiental. 
 
 
Article 37. Usos i activitats compatibles 
 

1. D’acord amb l’article 98 del POUM el règim urbanístic del sòls qualificats sota 
aquesta clau urbanística serà aquell establert en les determinacions de l’article 
13 del PEIN (Decret 328/1992). 

 
2. En aquesta zona només es pot admetre els usos encaminats a la preservació i 

restauració, dels seus sistemes naturals terrestres i els seus valors geològics, 
botànics, faunístics i ecològics i la integritat del seu paisatge. 

 
3. Només s’admeten les activitats de lleure relacionades amb la difusió i la 

conservació dels valors naturals d’aquests espais, evitant qualsevol interferència 
amb els hàbitats i la conservació de la biodiversitat.  

 
4. Es permeten els usos esportius compatibles amb la naturalesa de l’espai 

(senderisme, btt, hípica...). També es permeten com a usos compatibles 
l’agricultura i la ramaderia, sempre i quan siguin compatibles amb el 
manteniment i millora de la biodiversitat. 

 
 
Article 38. Usos i activitats incompatibles 
 

1. Queda estrictament prohibida qualsevol tipus d'urbanització d'aquests terrenys 
que comporti qualsevol perjudici ambiental i/o ecològic.  
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2. Concretament resten prohibides els següents usos i/o activitats: 

 
a) Qualsevol activitat industrial i comercial. 
b) Activitats extractives. 
c) Activitats d’abocament, d’emmagatzematge o tractament de qualsevol tipus 

de residu o deixalla. 
d) Estacions de servei de combustibles. 
e) Instal·lacions industrials de generació o emmagatzematge d’energia, inclosos 

els parcs eòlics. 
f) Activitats cinegètiques. 
g) Plantació i alliberament, respectivament, d’espècies silvestres vegetals o 

animals, que no siguin pròpies del medi natural de la zona. 
h) La circulació motoritzada. 
i) L’organització de pràctiques esportives, d’aventura o de lleure 

comercialitzades. 
j) L’abandonament de cap tipus de residu ni de deixalla. 
k) Cap tipus d’activitat d’acampada.  

 
 
Subsecció primera. Subzona de recuperació de la vegetació de ribera (C1) 
 

 
Article 39. Definició  
 

1. La subzona de recuperació de la vegetació de ribera es correspon als espais de la 
zona de restitució ambiental i paisatgística destinats a la recuperació de la 
vegetació de ribera. 

 
2. La seva delimitació apareix convenientment representada en el plànol O-2 amb 

la identificació C1. 
 
 

Article 40. Objectius de qualitat específics 
 
1. Els objectius de qualitat a assolir en la subzona de recuperació de la vegetació de 

ribera són: 
c) Eliminar les construccions i els usos no compatibles amb la naturalesa de 

l’espai. 
d) Recuperar les comunitats naturals que caracteritzen els ecosistemes 

riberencs. Les comunitats vegetals a recuperar són: 
 Alberedes amb vinca (Vinco-Populetum albae) 
 Omedes de terra baixa (Hedero-Ulmetum minoris) 

e) Compatibilitzar els usos públics amb la preservació i millora de la qualitat 
ambiental, a partir del disseny d’itineraris delimitats. 

 
 
Article 41. Característiques de la subzona 

 
1. Als espais destinats a la recuperació de la vegetació de ribera es preveu la 

següent plantació d’espècies vegetals: 
 

 Estrat arbori: àlber (Populus alba), om (Ulmus minor), freixe de fulla 
petita (Fraxinus angustifolia), salze (Salix alba),  vern (Alnus glutinosa), 
roure (Quercus humilis). La densitat total de plantació d’espècies arbòries 
serà de 830 peus/ha, que equival a un arbre cada 12 m2. Els peus a 
plantar disposaran d’una alçada mínima de 120 cm. 
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 Estrat arbustiu: esbarzer (Rubus ulmifolius), heura (Hedera helix), 
romegueró (Rubus caesius), arç blanc (Crataegus monogyna), sanginyol 
(Cornus sanguinea), vidalba (Clematis vitalba). La densitat total de 
plantació d’espècies arbustives serà de 1.000 peus/ha, que equival a un 
arbust cada 10 m2. 

 Estrat herbaci: fenàs de bosc (Brachypodium sylvaticum), vinca (Vinca 
difformis), violeta de bosc (Viola alba), sarriassa (Arum italicum), mill 
gruà (Lithospermum purpurocaeruleum) i lleteresa de bosc 
(Lithospermum purpurocaeruleum).  

 
2. El procés de plantació serà l’idoni per garantir la màxima supervivència dels peus 

plantats. 
 

 
Subsecció segona. Subzona de recuperació de closes (C2) 
 

 
Article 42. Definició  
 

1. La subzona de recuperació de closes es correspon als espais de la zona de 
restitució ambiental i paisatgística destinats a la recuperació de les closes, 
enteses com a prats naturals limitats per canals i tancats amb barreres de 
vegetació que s’utilitzen com a prats de dall o pastures. Aquesta zona se situa a 
la part occidental del sector de sòl urbanitzable delimitat PPU-4 Les 
Calandrieres/La Muga Nord. 

 
2. La seva delimitació apareix convenientment representada en el plànol O-2 amb 

la identificació C2. 
 
 

Article 43. Objectius de qualitat específics 
 
2. Els objectius de qualitat a assolir en la subzona de recuperació de closes són: 

a) Eliminar les construccions i els usos no compatibles amb la naturalesa de 
l’espai. 

b) Recuperar les fileres arbrades que delimiten les closes.   
c) Recuperar els prats de dall, amb la seva comunitat característica: Gaudinio-

Arrhenatheretum 
d) Recuperar els recs de drenatge amb les seves comunitats vegetals 

característiques: 
e) Compatibilitzar els usos públics amb la preservació i millora de la qualitat 

ambiental, a partir del disseny d’itineraris delimitats. 
 
 
Article 44. Característiques de la subzona 

 
3. Els espais destinats a la recuperació de closes es preveu la següent plantació o 

sembra d’espècies vegetals: 
 

 Fileres de vegetació: Plantació d’arbres als marges dels recs: àlber 
(Populus alba), om (Ulmus minor), freixe de fulla petita (Fraxinus 
angustifolia), vern (Alnus glutionsa), roure (Quercus humilis). Els arbres 
es plantaran amb una separació màxima de 4 m lineals. Els peus a 
plantar disposaran d’una alçada mínima de 120 cm. També es plantaran 
les següents espècies arbustives intercalades amb els arbres: esbarzer 
(Rubus ulmifolius), heura (Hedera helix), romegueró (Rubus caesius), arç 
blanc (Crataegus monogyna), sanginyol (Cornus sanguinea), vidalba 
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(Clematis vitalba). Aquests arbusts es plantaran amb uns separació 
màxima de 2 m lineals. 

 Sembra d’herbàcies en els prats de dall: es realitzarà una sembra amb 
espècies pròpies dels prats: formental (Arrhenatherum elatius), trèvol de 
prat (Trifolium pratense), fenàs de bou (Festuca arundinacea), Poa 
trivialis. 

 Plantació d’espècies pròpies dels recs de drenatge:  
 
4. El procés de plantació serà l’idoni per garantir la màxima supervivència dels peus 

plantats. 
 
5. Les aigües pluvials procedents de la xarxa separativa del la resta del sector 

urbanitzable delimitat PPU-4 Les Calandrieres/La Muga Nord seran conduïdes a la 
xarxa de recs que delimiten les closes, per tal de compensar la 
impermeabilització de l’àrea de recàrrega de l’aqüífer. L’abocament d’aquestes 
aigües pluvials es realitzarà previ procés de decantació per eliminar les partícules 
de majors dimensions.  

 
6. El cost de la recuperació ambiental de la zona de closes serà una càrrega 

d’urbanització del sector PPU-4 Les Calandrieres/La Muga Nord. 
 
 
Secció quarta. Zona de parcs i jardins urbans (D) 
 
 
Article 45. Definició  
 

1. La zona de parcs i jardins urbans es correspon als sistemes urbanístics locals 
corresponents a espais lliures de nova creació associats als nous sectors de sòl 
urbanitzable delimitat (PPU-1, PPU-2, i PPU-4).  

 
2. La seva delimitació apareix convenientment representada en el plànol O-1 amb 

la identificació D. 
 
 

Article 46. Objectius de qualitat a assolir 
 
1. Els objectius de qualitat a assolir en la zona de parcs urbans són: 

a) Revegetar els sectors amb espècies autòctones per afavorir la seva 
funcionalitat connectora.  

b) Compatibilitzar els usos públics amb la preservació i millora de la qualitat 
ambiental, a partir del disseny d’itineraris delimitats. 

c) Equipar el sector amb les mínimes infraestructures necessàries per facilitar 
l’ús i gaudi de la comunitat. 

 
 
Article 47. Usos i activitats compatibles 
 

1. D’acord amb l’article 98 del POUM el usos permesos en aquest àmbit són els 
directament adscrits a la protecció i manteniment de les masses forestals i la 
vegetació, per a ésser fruïdes per la comunitat. 

 
2. Es consideren usos complementaris els esportius o de lleure compatibles amb la 

naturalesa i la funció connectora de l’espai.  
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3. Entre les edificacions permeses especificades a l’article 98 del POUM només són 
compatibles les destinades a l’observació i gaudi dels valors naturals presents 
(observatoris i similars). 

 
4. Només hi són permeses les activitats esportives de nul o baix impacte sobre el 

medi, que no necessiten infraestructures fixes per a ser realitzades o amb les 
mínimes imprescindibles per al bon funcionament del parc objecte de protecció. 

 
 
Article 48. Usos i activitats incompatibles 
 

1. Queda estrictament prohibida qualsevol ús o activitat que pugui afectar la 
funcionalitat connectora del sector. 

 
2. Concretament resten prohibides els següents usos i/o activitats: 
 

a) Qualsevol activitat industrial i comercial. 
b) Activitats extractives. 
c) Activitats d’abocament, d’emmagatzematge o tractament de qualsevol tipus 

de residu o deixalla. 
d) Estacions de servei de combustibles. 
e) Instal·lacions industrials de generació o emmagatzematge d’energia, inclosos 

els parcs eòlics. 
f) Activitats cinegètiques. 
g) Plantació i alliberament, respectivament, d’espècies silvestres vegetals o 

animals, que no siguin pròpies del medi natural de la zona. 
h) La circulació motoritzada. 
i) L’organització de pràctiques esportives, d’aventura o de lleure 

comercialitzades. 
j) L’abandonament de cap tipus de residu ni de deixalla. 
k) Cap tipus d’activitat d’acampada.  

 
 
Article 49. Característiques de la zona 
 

1. Es mantindrà bàsicament el caràcter d’espai natural, de manera que les 
intervencions de jardineria urbana que s’hi puguin dur a terme es basin, 
preferentment, en l’ús d’espècies vegetals autòctones pròpies de l’ambient i en 
un tractament el més natural possible d’aquests paratges. Es prioritzarà l’ús de 
les espècies llistades per a la zona de parcs de restitució ambiental i 
paisatgística, per tal de reforçar les característiques connectores del sector. 

 
3. El procés de plantació serà l’idoni per garantir la màxima supervivència dels peus 

plantats. 
 
4. En relació al mobiliari urbà només s’hi podran instal·lar les mínimes 

infraestructures necessàries (bancs i papereres) prioritzant l’ús de la fusta 
tractada, en detriment d’altres materials constructius. No es podrà equipar el 
sector amb jocs infantils o altres infraestructures de lleure.  

 
5. Per minimitzar els efectes negatius de la contaminació lluminosa es prohibeix la 

instal·lació de lluminàries. 
 

6. Per afavorir la funcionalitat connectora del sector i minimitzar l’impacte derivat 
del seu ús públic, es delimitaran itineraris natura per concentrar la pressió 
antròpica en els sectors perimetrals.  
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7. El cost de l’establiment de la zona de parcs urbans serà una serà una càrrega 
d’urbanització del sector urbanitzables al qual pertanyen: PPU-1 Carretera del 
Botxí/La Mugueta, PPU-2 Hort d’en Negre/Tià de l’Estanyol i PPU-4 Les 
Calandrieres/La Muga Nord. 

 
 
Secció cinquena. Zona de recuperació de llacunes (E) 
 
 
Article 50. Definició  
 

1. La zona de recuperació de llacunes es correspon als espais destinats a la 
recuperació d’hàbitats aigualosos aprofitant les preexistències en el sector. 
Aquestes llacunes constitueixen hàbitats per a la vegetació i la fauna silvestre 
associada als ambients aquàtics. Les actuals basses de depuració contenen una 
elevada biodiversitat, i són d’especial interès per a la reproducció de multitud 
d’espècies d’invertebrats, així com per certs vertebrats (especialment ocells). 

 
2. La seva delimitació apareix convenientment representada en el plànol O-1 amb 

la identificació E. 
 
 

Article 51. Objectius de qualitat a assolir 
 
1. Els objectius de qualitat a assolir en la zona de parcs urbans són: 

a) Aprofitar les actuals basses de depuració de l’EDAR per restituir hàbitats 
aigualosos. 

b) Afavorir la revegetació natural del sector. 
c) Mantenir i millorar les poblacions animals existents. 
d) Equipar el sector per facilitar l’observació de la natura. 
e) Compatibilitzar els usos públics amb la preservació i millora de la qualitat 

ambiental. 
 
 
Article 52. Usos i activitats compatibles 
 

1. El usos permesos en aquest àmbit són els directament adscrits a la protecció i 
manteniment de les masses d’aigua i els prats humits destinades a la 
conservació de la biodiversitat. 

 
2. Dins el perímetre de protecció només hi són permeses els usos i les activitats 

associades a l’ús científic i pedagògic. 
 
3. Es consideren usos complementaris els esportius o de lleure de nul o baix 

impacte sobre el medi compatibles amb la naturalesa de l’espai.  
 

4. Les edificacions permeses en aquesta zona es circumscriuen a les destinades al 
manteniment de les basses i a l’observació de la natura (observatoris). 

 
 
Article 53. Usos i activitats incompatibles 
 

1. Està prohibida la destrucció o alteració de la morfologia de la bassa o punt 
d’aigua, així com l’alteració de la morfologia de la conca de drenatge. 

 
2. Resta especialment prohibida la intercepció de les aigües pluvials de drenatge 

que tenen per destí l’alimentació de la bassa o punt d’aigua objecte de protecció. 
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3. Resta també prohibit extreure aigües de les basses. 

 
4. No es permesa la introducció o alliberament d’espècies de fauna i flora no 

autòctones. 
 

5. Resta també prohibit vessar en la seva proximitat qualsevol tipus de líquid o 
substància sòlida que contingui substàncies nocives que puguin contaminar les 
aigües. 

 
6. Queda estrictament prohibida qualsevol activitat esportiva que es realitzi amb 

vehicles motoritzats. 
 
 
Article 54. Característiques de la zona 
 

1. Es recrearan les condicions de naturalitat de les basses existents i els prats 
humits, a partir de la millora de la morfologia de les mateixes. Es procedirà a la 
revegetació dels marges a partir d’espècies autòctones pròpies dels ambients 
aigualosos. 

 
2. Les basses existents seran reperfilades per obtenir basses d’aigües somes i 

marges suaus amb una profunditat mitjana de 40 cm, amb un màxim d’un 
metre.  

 
3. En els fons fangosos o inundables de les parts externes de les basses hi seran 

propis els poblaments de balca (Thypha latifolia) i canyís (Phragmites australis), i 
amb d’altres espècies per diversificar l’ambient: lliri groc (Iris pseudacorus), 
salicària (Lythrum salicaria)... Les basses han de permetre el manteniment i 
millora de les poblacions faunístiques existents. 

 
4. Entorn a les basses la vegetació pròpia seran la formada a partir de les 

comunitats de jonquera amb capferrat (Cirsio-Holoschoenetum), i herbassar alt 
de càrex i jónceres (Cypero-Caricetum otrubae). En els prats humits es procedirà 
a plantar espècies com: jonc boval (Scirpus holoschoenus), jonc agut (Juncus 
acutus), , càrex (Carex vulpina), salicària (Lythrum salicaria), gram d’aigua 
(Phalaris arundinacea)... 

 
5. El procés de plantació serà l’idoni per garantir la màxima supervivència dels peus 

plantats. 
 

6. Els prats humits han d’ésser regats per inundació un cop durant els mesos 
hivernals i dos cops durant els mesos estivals. És convenient segar el prat a 
principis de tardor per evitar l’establiment d’arbustos i arbres.  

 
7. L’alimentació de les basses es realitzarà a partir de les aigües pluvials recollides 

als nous sectors urbanitzables adjacents (PPU-1  i PPU-2), previ procés de 
decantació per eliminar les partícules de majors dimensions.  
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Secció sisena. Zona motes de la Muga (F) 
 
 
Article 55. Definició  
 

1. La zona motes de la Muga es correspon als àmbits destinats a la defensa del 
sistema hidrogràfic associat a la llera de la Muga. Inclou els sectors qualificats 
com a sistema de protecció de sistemes (clau S) associats a la llera de la Muga. 

 
2. La seva delimitació apareix convenientment representada en el plànol O-1 amb 

la identificació F. 
 
 

Article 56. Objectius de qualitat a assolir 
 
1. Els objectius de qualitat a assolir en la zona de motes de la Muga són: 
 

a) Eliminar les construccions i els usos no compatibles amb la naturalesa de 
l’espai. 

b) Restituir les comunitats naturals que caracteritzen els ecosistemes riberencs 
de la Muga. Les comunitats vegetals a recuperar són: 

 Alberedes amb vinca (Vinco-Populetum albae) 
 Omedes de terra baixa (Hedero-Ulmetum minoris) 

c) Compatibilitzar els usos públics amb la preservació i millora de la qualitat 
ambiental, 

f) Equipar el sector per facilitar l’observació de la natura i les activitats de lleure 
compatibles amb la conservació del patrimoni natural. 

 
 
Article 57. Usos i activitats compatibles 

 
1. En aquesta zona només es pot admetre els usos encaminats a la preservació i 

restauració, dels seus sistemes naturals i del paisatge.  
 
2. També s’admeten com a usos complementaris les activitats de lleure 

relacionades amb la difusió i la conservació dels valors naturals d’aquests espais, 
evitant qualsevol interferència amb els hàbitats i la conservació de la 
biodiversitat. En aquest sentit només s’admeten els usos esportius compatibles 
amb la naturalesa de l’espai (senderisme, btt, hípica...) en la via verda existent, 
denominada Camí Natural de la Muga.  

 
3. Les edificacions permeses en aquesta zona es circumscriuen a les destinades al 

manteniment de la via verda existent i a l’observació de la natura (observatoris). 
 

 
Article 58. Usos i activitats incompatibles 
 

1. Queda estrictament prohibida qualsevol actuació que comporti un perjudici 
ambiental i/o ecològic.  

 
2. Concretament resten prohibides els següents usos i/o activitats: 

 
a) Activitats extractives. 
b) Qualsevol ús industrial. 
c) Activitats cinegètiques. 
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d) Plantació i alliberament, respectivament, d’espècies silvestres vegetals o 
animals, que no siguin pròpies del medi natural de la zona. 

e) Activitats d’acampada.  
f) La circulació motoritzada. 
g) L’abandonament de cap tipus de residu ni de deixalla. 
h) Cap tipus d’activitat d’acampada.  

 
 
Article 59. Característiques de la zona 
 

1. Es vetllarà pel manteniment i millora dels boscos de ribera existents a les motes 
de la Muga, potenciant l’eliminació dels canyars i la recuperació dels sistemes 
naturals. 

 
2. Entorn a la via verda existent es podran instal·lar el mobiliari urbà pertinent per 

tal de facilitar l’ús d’aquesta via verda. 
 
3. Es podrà instal·lar un observatori per a l’observació de la fauna als entorns del 

sistema S-1 Ribera de la Muga. 
 
 
Secció setena. Zona de protecció de carreteres (G) 
 
 
Article 60. Definició  
 

1. La zona de protecció de les carreteres s’estableixen en els entorns de la C-260 
d’acord amb la zonificació del POUM, corresponent amb les peces del sistema de 
protecció de sistemes (clau S) associats a aquesta via.  

 
2. La seva delimitació apareix convenientment representada en el plànol O-1 amb 

la identificació G. 
 
 

Article 61. Objectius de qualitat a assolir 
 
1. Els objectius de qualitat a assolir en la zona de protecció de carreteres són: 

a) Millorar la integració paisatgística de la C-260. 
b) Millorar la connectivitat ecològica entorn a la carretera C-260. 

 
 
Article 62. Usos i activitats compatibles 

 
1. En aquesta zona només s’admeten les tasques pròpies del tractament vegetal de 

les carreteres. 
 

 
Article 63. Usos i activitats incompatibles 
 

1. Qualsevol altre ús queda terminantment prohibit. 
 
 
Article 64. Característiques de la zona 
 

1. Es mantindran les tasques de revegetació del sector, d’acord amb el Projecte de 
desdoblament de la carretera C-260 de Figueres a Roses en els termes 
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municipals de Figueres, Vila-sacra, Castelló d’Empúries i Roses. pk 35+900 a 
38+490. Tram: Castelló d’Empúries-Empuriabrava. 

 
2. Es realitzaran les actuacions de permeabilització necessàries per garantir la 

millora de la connectivitat ecològica en sentit nord-sud. Aquestes actuacions 
queden convenientment definides en el Pla d’actuació que complementa la 
normativa. 

 
 
Secció vuitena. Xarxa viària (X) 
 
 
Article 65. Definició  
 

1. La xarxa viària comprèn els espais que el POUM qualifica com a sistema viari 
(clau X). L’article 90 de la normativa del POUM defineix el sistema viari com  els 
espais i instal·lacions reservades per a la xarxa viària i els aparcaments, per tal 
de mantenir nivells convenients de mobilitat i accessibilitat entre els diferents 
sectors del territori ordenat, tant per les persones com per les mercaderies.  

 
2. La seva delimitació apareix convenientment representada en el plànol O-1 amb 

la identificació X. 
 
 

Article 66. Objectius de qualitat a assolir 
 
1. Els objectius de qualitat a assolir en la zona de parcs urbans són: 

a) Millorar la connectivitat ecològica entorn de les infraestructures lineals de 
comunicació. 

b) Millorar la integració paisatgística de les infraestructures lineals de 
comunicació. 

c) Pacificar el trànsit en aquestes vies per millorar la seva seguretat i disminuir 
els atropellaments de fauna autòctona. 

 
 
Article 67. Usos i activitats compatibles 

 
1. En aquesta zona només s’admeten els usos propis del sistema viari, d’acord amb 

la regulació establerta al POUM (articles 90-95). 
 

 
Article 68. Usos i activitats incompatibles 
 

1. No és permesa la col·locació de cartells o altres mitjans de publicitat o 
propaganda que pel seu emplaçament o característiques limitin la contemplació 
del paisatge o alterin la seva harmonia. Tampoc s’hi admetran aquells elements 
susceptibles de provocar contaminació lumínica segons allò establert per la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn, així com pel reglament que la desenvolupa (Decret 
82/2005, de 3 de maig). 

 
 
Article 69. Característiques de la zona 

 
1. Es realitzaran les actuacions de permeabilització i de pacificació del trànsit 

necessàries per garantir la millora de la connectivitat ecològica en sentit nord-
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sud. Aquestes actuacions queden convenientment definides en el Pla d’actuació 
que complementa la normativa. 
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E.1.- INTRODUCCIÓ  
 

 

Amb el present pla d’actuació es complementen les determinacions normatives del 

Pla especial urbanístic del connector ecològic Muga-Mugueta i es determinen les 

accions necessàries per a la consecució dels seus objectius. 

 

El pla d’actuació estableix i planifica les actuacions necessàries per tal d’establir un 

espai connectiu funcional a zona de contacte entre els dos polígons del Parc Natural 

dels Aiguamolls de l’Empordà, al terme de Castelló d’Empúries.  
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E.2.- ACTUACIONS PREVISTES  
 

 

El pla d’actuació inclou dos programes diferenciats. A continuació es detallen les 

actuacions previstes a cada programa: 

 

Programa A: Permeabilització d’infraestructures 

 

Actuacions: 

1) Permeabilització de la C-260 entre la rotonda de Sant Pere Pescador i el 

viaducte de la Muga 

2) Permeabilització i pacificació del trànsit de la carretera Vella d’Empuriabrava. 

3) Permeabilització i pacificació del trànsit de la carretera Vella de Roses. 

4) Permeabilització i pacificació del trànsit de la carretera del càmping Laguna. 

5) Actuacions de permeabilització i peatonalització del camí del Pla de Roses. 

6) Permeabilització i millora de la connexió hidrològica entre la Muga i la 

Mugueta.   

 

Programa B: Recuperació i millora d’hàbitats 

 

Actuacions: 

1) Recuperació d’hàbitats a la Riba de la Muga. 

2) Naturalització de les basses de l’EDAR de Castelló d’Empúries. 

 

 

Per a cada actuació es defineixen els objectius, la descripció de l’actuació, les 

accions detallades que conformen cada actuació, els sectors implicats, el cost 

econòmic aproximat i les fonts de finançament. 
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PROGRAMA Permeabilització d’infraestructures 

ACCIÓ 
A1-  PERMEABILITZACIÓ DE LA C-260 ENTRE LA ROTONDA DE SANT 
PERE PESCADOR I EL VIADUCTE DE LA MUGA 

OBJECTIU 
 
Millorar la connectivitat faunística a la carretera C-260 
 

DESCRIPCIÓ 

 
Per a permeabilitzar la carretera C-260 es preveu la construcció de 5 passos 
inferiors per a fauna, aprofitant l’existència del talús de la C-260. Els passos 
s’ubicaran entre Mas Feliu (Can Savalls) i el Mas dels Puputs.  
 
D’aquests passos es preveuen les següents tipologies:  
 

 2 pas de fauna per a grans mamífers (ungulats) 
• Dimensió mínima: 7x3,5m (amb un índex d’obertura1 > 0,7) 
• Tipologia constructiva: estructura de secció oberta (pòrtic o volta). 

 
 3 passos multifuncionals per micromamífers, amfibis i rèptils. 
• Dimensió mínima: secció rectangular 3x2 m  
• Tipologia constructiva: calaix. 
• Estructures de guia o conducció en paral·lel al traçat amb tancaments 

opacs de 40 cm d’alçada i posició recta. 
 

Aquesta actuació queda condicionada a l’informe preceptiu de l’Agència 
Catalana de l’Aigua.  
 
Per garantir la seguretat hidràulica caldrà redimensionar la mota de resguard 
situada a la banda sud de la Muga. D’aquesta manera tot i la perforació del 
talús de la C-260 s’evitarà qualsevol risc de desbordament de la Muga cap al 
sector sud. En les tasques de redimensionat de la mota de resguard de la 
Muga caldrà incrementar l’alçada de seguretat i la seva amplada, tot 
amorosint el pendent per fer-lo més accessible a determinats elements de la 
fauna. 
 

Esquemes dels passos previstos: 

 
 
 
 
 
 

Pas per a grans mamífers      Pas multifuncional amb tancament opac per amfibis 
 

ACCIONS 
DETALLADES 

 Redacció del projecte constructiu, que inclogui la construcció dels passos 
de fauna, així com el redimensionat de la Mota de resguard de la Muga. 

 Execució del redimensionat de la Mota de la Muga. 
 Execució dels 5 passos de fauna previstos al talús de la C-260. 
 Revegetació dels marges en una franja mínima de 2 m d’amplada, amb 

espècies autòctones de plana humida, tant a l’estrat arbori com arbustiu. 

SECTORS 
IMPLICATS 

 Administració responsable: Direcció General de Carreteres (DPTOP) 
 Administracions col·laboradores: Ajuntament de Castelló d’Empúries, 

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, Agència Catalana de l’Aigua 
COST 
ECONÒMIC 
APROXIMAT 

600.000 € P
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1 L’Índex d’obertura relaciona les dimensions de la secció de pas per la seva longitud. Es calcula: 
IO=(AxH)/L 
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FINANÇAMENT 
 Direcció General de Carreteres (DPTOP) 
 Departament de Medi Ambient i Habitatge 
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PROGRAMA Permeabilització d’infraestructures 

ACCIÓ 
A2-  PERMEABILITZACIÓ I PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT DE LA 
CARRETERA VELLA D’EMPURIABRAVA 

OBJECTIU 
 
Millorar la connectivitat faunística a la carretera Vella d’Empuriabrava 
 

DESCRIPCIÓ 

 
Per minimitzar el traumatisme viari, caldrà la construcció de passos de fauna 
inferiors multifuncionals aptes per micromamífers, amfibis i rèptils.  
Aquestes bandes de traspàs, que hauran de canalitzar convenientment els 
elements en trànsit pel voral de la carretera, se situaran a una distància 
mínima entre elles de 150 m aproximadament. 
 
Es preveu la següent tipologia de passos de fauna:  
 

 6 passos multifuncionals per micromamífers, amfibis i rèptils. 
• Dimensió mínima: secció rectangular 1x0,75m  
• Tipologia constructiva: calaix. 
• Estructures de guia o conducció en paral·lel al traçat, aprofitant el 

talús de la Muga-Via Verda en el sector sud.  Fora del talús 
s’utilitzaran tancaments opacs de 40 cm d’alçada i posició recta.  

 
Amb l’objectiu d’arrecerar la fauna, contribuir a l’intercanvi d’elements d’una 
banda a l’altra i integrar paisatgísticament el traçat, es vegetaran els marges 
en una franja de no pas menys de 2 m d’amplada i amb espècies autòctones 
de plana humida, tant a l’estrat arbori com arbustiu.  
 
Les actuacions per permeabilitzar la traça de la carretera Vella 
d’Empuriabrava consisteixen en limitar l’amplada de la via als 7 m, la 
limitació de la velocitat a 60 km/h i la construcció d’esquenes d’ase al llarg 
de tot el traçat pel connector ecològic Muga-Mugueta. També s’instal·larà 
senyalització vertical indicant la velocitat màxima de la via i la presència de 
fauna als entorns de la mateixa. Es podrà aprofitar l’estructura de calaix dels 
passos de fauna (que quedarà elevada respecte la cota actual de la 
carretera) pel seu ús com a esquena d’ase.  
 
Esquema dels passos previstos: 

 
 
 
 
 
 

 
Pas multifuncional amb tancament opac per amfibis 
 

ACCIONS 
DETALLADES 

 Execució dels 6 passos de fauna multifuncionals. 
 Revegetació dels marges en una franja mínima de 2 m d’amplada, amb 

espècies autòctones de plana humida, tant a l’estrat arbori com arbustiu. 
 Senyalització vertical i adequació dels passos de fauna com a esquenes 

d’ase. 

SECTORS 
IMPLICATS 

 Administració responsable: Ajuntament de Castelló d’Empúries 
 Administracions col·laboradores: Parc Natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà 
COST 
ECONÒMIC 
APROXIMAT 

80.000 € 

FINANÇAMENT 
 Ajuntament de Castelló d’Empúries 
 Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 Diputació de Girona P
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PROGRAMA Permeabilització d’infraestructures 

ACCIÓ 
A3-  PERMEABILITZACIÓ I PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT DE LA 
CARRETERA VELLA DE ROSES 

OBJECTIU 
 
Millorar la connectivitat faunística a la carretera Vella de Roses 
 

DESCRIPCIÓ 

 
Per minimitzar el traumatisme viari, caldrà la construcció de passos de fauna 
inferiors multifuncionals aptes per micromamífers, amfibis i rèptils.  
Aquestes bandes de traspàs, que hauran de canalitzar convenientment els 
elements en trànsit pel voral de la carretera, se situaran a una distància 
mínima entre elles de 150 m aproximadament.  
 
Es preveu la següent tipologia de passos de fauna:  
 

 4 passos multifuncionals per micromamífers, amfibis i rèptils. 
• Dimensió mínima: secció rectangular 1x0,75m  
• Tipologia constructiva: calaix. 
• Estructures de guia o conducció en paral·lel al traçat, utilitzant 

tancaments opacs de 40 cm d’alçada i posició recta.   
 
Amb l’objectiu d’arrecerar la fauna, contribuir a l’intercanvi d’elements d’una 
banda a l’altra i integrar paisatgísticament el traçat, es vegetaran els marges 
en una franja de no pas menys de 2 m d’amplada i amb espècies autòctones 
de plana humida, tant a l’estrat arbori com arbustiu.  
 
Les actuacions per permeabilitzar la traça de la carretera Vella de Roses 
consisteixen en limitar l’amplada de la via als 7 m, la limitació de la velocitat 
a 60 km/h i la construcció d’esquenes d’ase al llarg de tot el traçat pel 
connector ecològic Muga-Mugueta. També s’instal·larà senyalització vertical 
indicant la velocitat màxima de la via i la presència de fauna als entorns de la 
mateixa. Es podrà aprofitar l’estructura de calaix del pas de fauna (que 
quedarà elevada respecte la cota actual de la carretera) pel seu ús com a 
esquena d’ase.  
 
 
Esquema dels passos previstos: 

 
 
 
 
 
 

 
Pas multifuncional amb tancament opac per amfibis 

 

ACCIONS 
DETALLADES 

 Execució dels 4 passos de fauna multifuncionals. 
 Revegetació dels marges en una franja mínima de 2 m d’amplada, amb 

espècies autòctones de plana humida, tant a l’estrat arbori com arbustiu. 
 Senyalització vertical i adequació dels passos de fauna com a esquenes 

d’ase. 

SECTORS 
IMPLICATS 

 Administració responsable: Ajuntament de Castelló d’Empúries 
Administracions col·laboradores: Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà 

COST 
ECONÒMIC 
APROXIMAT 

55.000 €  P
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FINANÇAMENT 

 Ajuntament de Castelló d’Empúries 
 Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 Diputació de Girona 
 L’execució del tram comprés dins el PPU-1 (amb 2 passos de fauna) serà 

una condició d’urbanització del sector PPU-1: Carretera del Botxí / La 
Mugueta. 

 

 



Pla especial urbanístic del connector ecològic Muga-Mugueta i sectors adjacents                                                                   Pla d’actuació 

pàg. 10 

 

 

PROGRAMA Permeabilització d’infraestructures 

ACCIÓ 
A4-  PERMEABILITZACIÓ I PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT DE LA 
CARRETERA DEL CAMPING LAGUNA. 

OBJECTIU 
 
Millorar la connectivitat faunística a la carretera del càmping Laguna 
 

DESCRIPCIÓ 

 
Per minimitzar el traumatisme viari, caldrà la construcció de passos de fauna 
inferiors multifuncionals aptes per micromamífers, amfibis i rèptils.  
Aquestes bandes de traspàs, que hauran de canalitzar convenientment els 
elements en trànsit pel voral de la carretera, se situaran a una distància 
mínima entre elles de 200 m aproximadament.  
 
Donada la cota de la carretera respecte als conreus circumdants en aquest 
cas es construiran uns passos de fauna de dimensions inferiors. Es descarta 
el recreixement de la carretera per fer viables passos de fauna de majors 
dimensions. 
 

Es preveu la següent tipologia de passos de fauna:  
 

 8 passos multifuncionals per micromamífers, amfibis i rèptils. 
• Dimensió mínima: secció rectangular 0,6x0,3m  
• Tipologia constructiva: calaix. 
• Estructures de guia o conducció en paral·lel al traçat, aprofitant el 

talús de la Muga i el tancament perimetral de la C-260. En el marge 
sud/oest de la via es realitzaran amb tancaments opacs de 40 cm 
d’alçada i posició recta.  

 
En el tram paral·lel a la carretera C-260 els passos de fauna es faran coincidir 
amb els previstos a la C-260.  
 
Amb l’objectiu d’arrecerar la fauna, contribuir a l’intercanvi d’elements d’una 
banda a l’altra i integrar paisatgísticament el traçat, es vegetaran els marges 
en una franja de no pas menys de 2 m d’amplada i amb espècies autòctones 
de plana humida, tant a l’estrat arbori com arbustiu.  
 
Les actuacions per permeabilitzar la traça de la carretera del càmping Laguna 
consisteixen en limitar l’amplada de la via als 5 m, la limitació de la velocitat 
a 50 km/h i la construcció d’esquenes d’ase al llarg de tot el traçat pel 
connector ecològic Muga-Mugueta. També s’instal·larà senyalització vertical 
indicant la velocitat màxima de la via i la presència de fauna als entorns de la 
mateixa. Es podrà aprofitar l’estructura de calaix del pas de fauna (que 
quedarà elevada respecte la cota actual de la carretera) pel seu ús com a 
esquena d’ase.  
 
 
Esquema dels passos previstos: 

 
 
 
 
 
 

 
Pas multifuncional amb tancament opac per amfibis 

 

ACCIONS 
DETALLADES 

 Execució dels 8 passos de fauna multifuncionals. 
 Revegetació dels marges en una franja mínima de 2 m d’amplada, amb 

espècies autòctones de plana humida, tant a l’estrat arbori com arbustiu. 
 Senyalització vertical i adequació dels passos de fauna com a esquenes 

d’ase. P
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SECTORS 
IMPLICATS 

 Administració responsable: Ajuntament de Castelló d’Empúries 
Administracions col·laboradores: Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà 

COST 
ECONÒMIC 
APROXIMAT 

40.000 €  

FINANÇAMENT 
 Ajuntament de Castelló d’Empúries 
 Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 Diputació de Girona 
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PROGRAMA 
 Permeabilització d’infraestructures 

ACCIÓ 
A5-  ACTUACIONS DE PERMEABILITZACIÓ I PEATONALITZACIÓ DEL 
CAMÍ DEL PLA DE ROSES. 

OBJECTIU 

 
Millorar la connectivitat faunística al tram asfaltat del camí del Pla de Roses. 
Millorar la connectivitat social (peatonalització). 
Connectar hidràulicament el Rec del Molí amb la Mugueta per garantir-ne un 
cabal ecològic. 
 

DESCRIPCIÓ 

 
Per no interferir la llera de la Mugueta es prohibirà la circulació motoritzada 
en el primer tram del camí, entre la carretera de Palau-saverdera (GIV-6103) 
i la cruïlla amb el camí de Mas Bec. En aquest tram caldrà retirar l’asfalt 
existent i limitar l’amplada del vial peatonal a 2,5 m. Es revegetaran els 
entorns del camí peatonal amb espècies arbòries i arbustives pròpies de les 
comunitats de ribera. També es col·locaran les estaques pertinents o altres 
sistemes per evitar el pas de vehicles motoritzats. 
 
S’aprofitarà aquesta actuació per unir hidràulicament el Rec del Molí i la 
Mugueta, de manera que es transvasarà  aigua de la Muga a la Mugueta a 
través del Rec del Molí. D’aqueta manera es recuperarà la làmina d’aigua de 
la Mugueta, que actualment és temporal (associada als principals episodis de 
pluges). La inundació permanent de la Mugueta serà un dels principals 
factors de la recuperació ecològica de la Mugueta, les seves comunitats de 
ribera i la fauna associada. Així, la Mugueta tornarà a ser un autèntic 
connector ecològic, donant continuïtat als hàbitats de ribera. 
 
Per altre costat per creuar la llera de la Mugueta es construirà una passera de 
fusta de 60m de longitud, aixecada un mínim de 1,5 m respecte la cota 
mínima de la llera de la Mugueta. Aquesta passera evitarà la interferència del 
trànsit de vianants i ciclistes amb la lliure circulació de la fauna i el flux 
hídric.  
 
El transit motoritzat només podrà creuar la Mugueta per l’actual pont existent 
a la carretera Vella de Roses. L’execució d’aquesta passera es considerarà 
com a una càrrega urbanística del sector PPU-1: Carretera del Botxí / La 
Mugueta. 
 
La construcció de la passera peatonal de la Mugueta caldrà l’informe 
favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Entre la cruïlla del camí de Mas Bec i el sector del Masnou es mantindrà 
l’actual pista existent, sense efectuar-hi altres actuacions.  
 

ACCIONS 
DETALLADES 

 Execució de les obres necessàries per restringir el pas de vehicles 
motoritzats al tram entre la carretera de Palau-saverdera (GIV-6103) i la 
cruïlla amb el camí de Mas Bec. 

 Rehabilitació del sector amb retirada de l’asfalt i la limitació de l’amplada 
del vial peatonal a 2,5 m. 

 Connectar el Rec del Molí amb la Mugueta a través d’una petita comporta 
regulable per tal de garantir un mínim cabal ecològic a la Mugueta i 
restablir les condicions d’inundació permanent al llit de la Mugueta (entre 
la Muga i el Rec del Molí). 

 Revegetació dels entorns del nou vial peatonal. 
 Construcció de la passera elevada per a vianants de la Mugueta de 60m 

de longitud (càrrega urbanística del sector PPU-1: Carretera del Botxí / La 
Mugueta). 

SECTORS 
IMPLICATS 

 Administració responsable: Ajuntament de Castelló d’Empúries 
 Administracions col·laboradores: Parc Natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà P
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COST 
ECONÒMIC 
APROXIMAT 

100.000 €  

FINANÇAMENT 

 Ajuntament de Castelló d’Empúries 
 Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 Diputació de Girona 
 L’execució de la passera elevada de la Mugueta serà una condició 

d’urbanització del sector PPU-1: Carretera del Botxí / La Mugueta. 
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PROGRAMA 
 Permeabilització d’infraestructures 

ACCIÓ 
A6-  A PERMEABILITZACIÓ I MILLORA DE LA CONNEXIÓ 
HIDROLÒGICA ENTRE LA MUGA I LA MUGUETA. 

OBJECTIU 
 
Millorar la connectivitat faunística a la confluència de la Muga i la Mugueta. 
 

DESCRIPCIÓ 

 
 
En aquest punt és imprescindible substituir l’actual sistema de connexió entre 
els dos cursos hídrics. Així es preveu substituir els actuals tubs de formigó per 
una estructura de secció oberta (pont, pòrtic o volta), que permeti 
permeabilitzar el talús de la Muga sota la traça de la Via Verda. Aquest pont 
haurà de disposar d’una amplada mínima de 15 m i una alçada de 3 m, sense 
pilars intermitjos. Per tal d’evitar el desbordament de la Muga en cas de 
crescuda s’estudiarà prèviament la cota d’inserció del pont en motiu de la 
redacció del projecte constructiu. En tot cas és totalment factible l’execució de 
la nova obertura de la mota en la mateixa cota on se situen els actuals tubs de 
formigó. 
 
 
 

Esquema de l’estructura proposada: 

 
 
 
 

ACCIONS 
DETALLADES 

 
 Redacció del projecte executiu. 
 Execució de les obres de previstes al projecte. 
 Revegetació dels entorns de la nova estructura. 

 

SECTORS 
IMPLICATS 

 
 Administració responsable: Agència Catalana de l’Aigua 
 Administracions col·laboradores: Ajuntament de Castelló d’Empúries, Parc 

Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 
 

COST 
ECONÒMIC 
APROXIMAT 

90.000 €  

FINANÇAMENT 

 
 Ajuntament de Castelló d’Empúries 
 Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 Diputació de Girona 
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PROGRAMA 
 Recuperació i millora d’hàbitats 

ACCIÓ B1-  RECUPERACIÓ D’HÀBITATS A LA RIBA DE LA MUGA 

OBJECTIU 

 
Recuperar les comunitats naturals que caracteritzen els ecosistemes riberencs
afavorint la seva continuïtat. 
Creació d’àrees refugi o abric en els punts estratègics de l’espai connectiu. 
 

DESCRIPCIÓ 

 
Aquesta acció inclou els terrenys de titularitat pública situats als entorns de 
la Muga, compresos en la subzona de boscos de ribera (clau B2), i en la zona 
de motes de la Muga (clau F), així com els terrenys de titularitat privada 
denominats Camps de la Muga. 
 
En aquest espai es realitzaran les operacions de millora ecològica i 
recuperació d’hàbitats de ribera, consistents en l’eliminació de la flora 
al·lòctona i invasora, així com la seva posterior revegetació amb espècies 
autòctones. 

 
Les espècies a utilitzar i les densitats de plantació es detallen a continuació, 
ordenades per estrats: 
 

 Estrat arbori: àlber (Populus alba), om (Ulmus minor), freixe de fulla 
petita (Fraxinus angustifolia), salze (Salix alba),  vern (Alnus glutinosa), 
roure (Quercus humilis). La densitat total de plantació d’espècies 
arbòries serà de 830 peus/ha, que equival a un arbre cada 12 m2. Els 
peus a plantar disposaran d’una alçada mínima de 120 cm. 

 Estrat arbustiu: esbarzer (Rubus ulmifolius), heura (Hedera helix), 
romegueró (Rubus caesius), arç blanc (Crataegus monogyna), sanginyol 
(Cornus sanguinea), vidalba (Clematis vitalba). La densitat total de 
plantació d’espècies arbustives serà de 1.000 peus/ha, que equival a un 
arbust cada 10 m2. 

 Estrat herbaci: fenàs de bosc (Brachypodium sylvaticum), vinca (Vinca 
difformis), violeta de bosc (Viola alba), sarriassa (Arum italicum), mill 
gruà (Lithospermum purpurocaeruleum) i lleteresa de bosc 
(Lithospermum purpurocaeruleum), entre d’altres.  

 

ACCIONS 
DETALLADES 

 Obtenció dels terrenys de titularitat privada (Camps de la  Muga) 
mitjançant compra, arrendament, permuta, conveni o acord de custòdia. 
Aquesta acció està relacionada amb l’acció A1, que preveu el 
redimensionat de la mota de la Muga en aquest àmbit. 

 Eliminació manual de la vegetació al·lòctona i invasora: robínia (Robinia 
pseudacacia), aïlant (Ailanthus altísima), figuera de moro (Opuntia ficus-
indica), atzavara (Agave americana), seneci del Cap (Senecio 
inaequidens), miragaguà de jardí (Araujia sericefera), yuca (Yucca sp.), 
donzell bord o marí (Artemisia verlotiorum)... 

 Eliminació mecànica dels canyars de canya (Arundo donax) i peus 
d’herba de la pampa (Cortaderia selloana), amb desbrossada i retirada 
dels rizomes mitjançant retroexcavadora. 

 Revegetació d’espècies de ribera recuperant les següents comunitats 
vegetals: 

o Alberedes amb vinca (Vinco-Populetum albae) 
o Omedes de terra baixa (Hedero-Ulmetum minoris) 

SECTORS 
IMPLICATS 

 Administració responsable: Ajuntament de Castelló d’Empúries 
 Administracions col·laboradores: Parc Natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà, Agència Catalana de l’Aigua 
COST 
ECONÒMIC 
APROXIMAT 

75.000 €  

FINANÇAMENT 
 Ajuntament de Castelló d’Empúries 
 Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 Diputació de Girona P
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PROGRAMA 
 Recuperació i millora d’hàbitats 

ACCIÓ 
B2-  NATURALITZACIÓ DE LES BASSES DE L’EDAR DE CASTELLÓ 
D’EMPÚRIES 

OBJECTIU 

 
Recuperar les comunitats naturals que caracteritzen els ecosistemes 
riberencs, afavorint la seva continuïtat. 
Creació d’àrees refugi o abric en els punts estratègics de l’espai connectiu. 
 

DESCRIPCIÓ 

 
Les actuals basses de decantació de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals 
(EDAR) de Castelló d’Empúries constitueixen hàbitats per a la vegetació i la 
fauna silvestre associada als ambients aquàtics. Així, contenen una elevada 
biodiversitat, i són d’especial interès per a la reproducció de multitud 
d’espècies d’invertebrats, així com per certs vertebrats (especialment ocells). 
Cal destacar la reproducció d’espècies d’interès comunitari com el cames 
llargues (Himantopus himantopus).  
 
Es recrearan les condicions de naturalitat de les basses existents i els prats 
humits, a partir de la millora de la morfologia de les mateixes. Les basses 
han de permetre el manteniment i millora de les poblacions faunístiques 
existents. Es procedirà a la revegetació dels marges a partir d’espècies 
autòctones pròpies dels ambients aigualosos.  

ACCIONS 
DETALLADES 

 Reperfilat de les basses de decantació existents seran per tal d’obtenir 
basses d’aigües somes i marges suaus amb una profunditat mitjana de 
40 cm, amb un màxim d’un metre.  

 Revegetació dels fons fangosos o inundables de les parts externes de les 
basses principalment amb poblaments de balca (Thypha latifolia) i canyís 
(Phragmites australis), i amb d’altres espècies per diversificar l’ambient: 
lliri groc (Iris pseudacorus), salicària (Lythrum salicaria)...  

 Recreació d’hàbitats de prats humits entorn a les basses, reconstituint 
principalment les comunitats de jonquera amb capferrat (Cirsio-
Holoschoenetum), i herbassar alt de càrex i jónceres (Cypero-Caricetum 
otrubae). Les espècies prioritàries a plantar les següents: jonc boval 
(Scirpus holoschoenus), jonc agut (Juncus acutus), càrex (Carex 
vulpina), salicària (Lythrum salicaria), gram d’aigua (Phalaris 
arundinacea)... 

 Establiment d’un sistema de reg per inundació, que permeti un reg mínim 
d’un cop durant els mesos hivernals i dos cops durant els mesos estivals. 
Es podran aprofitar les aigües pluvials recollides als nous sectors 
urbanitzables adjacents (PPU-1  i PPU-2), previ procés de decantació per 
eliminar les partícules de majors dimensions.  

 Retirada o substitució de l’actual tancament perimetral per un tancat de 
fusta o bé metàl·lic amb 10 cm de llum de malla com a mínim. 

 Posteriorment es realitzaran les tasques de manteniment de les basses i 
de la vegetació circumdant, amb la sega dels prats a principis de tardor 
per evitar l’establiment d’arbustos i arbres.  

SECTORS 
IMPLICATS 

 Administració responsable: Consorci de la Costa Brava 
 Administracions col·laboradores: Agència Catalana de l’Aigua, Parc 

Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i Ajuntament de Castelló 
d’Empúries 

COST 
ECONÒMIC 
APROXIMAT 

75.000 €  

FINANÇAMENT 

 Consorci de la Costa Brava 
 Ajuntament de Castelló d’Empúries 
 Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 Diputació de Girona P
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