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A. DIAGNOSI  
 

1. Objectiu 
 
L’objecte de l’estudi és l’elaboració de la catalogació i diagnosi dels sistemes dunars litorals de les 
comarques del Baix Empordà i la Selva. 
 
L’estudi inlcou la cartografia dels sistemes a escala adequada i una diagnosi de cada sistema dunar, 
on hi consta l’estat de conservació i les mesures de gestió que afecten l’estabilitat o manteniment del 
sistema i una proposta d’actuacions a realitzar. 
 
 
 
 

2. Característiques morfològiques del Sistemes Dunars 
 
Els ecosistemes dunars es poden comptar actualment entre els més fràgils i escassos de Catalunya. 
Són un dels ambients naturals més alterats per l’home. La major part dels sorrals litorals que 
coneixem actualment, han tingut en un passat sistemes dunars ben formats. L’ocupació urbanística 
de la costa ha anat acabant amb gran part d’aquesta superfície arenosa. 
 
La vegetació pròpia de les dunes, depèn de diversos factors ambientals. Són tant importants les 
característiques físico-químiques del sòl on arrelen ( mobilitat i permeabilitat) com l’acció del vent. 
Així ens trobem davant d’espècies fortament especialitzades, que no es troben enlloc més que en 
aquestes condicions particulars, formant comunitats vegetals exclusives d’aquests ambients. 
 
Els ecosistemes dunars són acumulacions de sediments provinents de la terra i el mar sobre les 
platges. El vent i les ones mobilitzen les partícules de sorra i les transporten fins a crear petites 
acumulacions. Aquestes acumulacions incipients, el que es coneix com les dunes embrionàries, es 
formen entorn de petits obstacles com ara restes de petxines o vegetació i que actuen com a 
trampes per la sorra que porta el vent. D’aquesta manera les dunes van creixent en altura, fins 
arribar així a formar les dunes mòbils, que es troben constantment impulsades cap a l’interior per la 
força del vent. Això permet la creació d’un nou cordó dunar per davant del primer i així 
successivament. Gràcies a algunes espècies vegetals com les gramínies, aquest avanç de la sorra 
cap a l’interior es pot parar, i donar lloc a les dunes semifixes. Donat que la força del vent es va 
atenuant progressivament, s’arriba a una zona on s’estableixen plantes llenyoses i es formen les 
dunes fixes. Així, es pot observar com la vegetació dunar es distribueix en cordons paral·lels al mar. 
 
Dins d’un sistema dunar, la vegetació forma tres zones ben diferenciades: el front de duna, la cresta 
de la duna i la reraduna. En el front de duna s’hi troben espècies que suporten un alt nivell de 
salinitat, atès que es troben sota la influència directa de l’aigua marina. Però sovint es tracta 
d’espècies que també es veuen afavorides per una alta aportació de nitrats (d’origen natural o 
antròpic). A la cresta de la duna hi apareixen espècies molt resistents a l’estrès hídric, i amb 
adaptacions per poder arrelar fortament en el sòl. A la zona de reraduna, les plantes es troben 
menys exposades al vent i també amb un tipus de substrat més argilós que permet major retenció 
d’aigua, les condicions ecològiques són per tant menys exigents. 
 
Sovint, darrere les dunes litorals ja hi ha els conreus o les edificacions, però a la zona de l’Empordà 
hi ha importants extensions de reraduna argilosa, que retenen molt millor l’aigua i la sal que no pas la 
sorra, i és on s’hi estableixen les espècies de vegetació halòfila, formant els salicornars. 
 
Aquesta estructura dunar completa no es pot observar actualment a les platges de les comarques del 
Baix Empordà i la Selva. Les alteracions que s’han dut a terme sobre les dunes, tant per les 
construccions, com per l’elevat grau de pressió antròpica i les màquines de neteja de la sorra, no ha 
permès l’evolució natural del sistema dunar.  Actualment, les dunes existents sovint es limiten a 
franjes discontinues de vegetació on apareixen les diferents espècies típiques dels ecosistemes 
dunars.  En els sistemes dunars actuals el front de duna sol ser una zona mancada de vegetació, a 
la cresta hi poden trobar restes de vegetació psamòfila i per la zona de reraduna hi ha restes de 
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vegetació típica de reraduna junt amb vegetació ruderal sovint tallat per la presència de camins o 
corriols. Just després hi trobem zones de càmpings o edificacions, amb restes de vegetació halòfila i 
canyissars. 

 
 

 Rodriguez – Perea (2000) 

Figura 1: Esquema d’un sistema dunar complert 
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3. Normativa 
 

 
AUTONÒMICA 
 
• Llei 12/1985 d’Espais Naturals 
 
Els objectius d’aquesta llei són protegir, gestionar i conservar i si s’escau restaurar i millorar la 
diversitat genètica, la riquesa i la productivitat dels espais naturals de Catalunya, els quals han de ser 
compatibles amb el desenvolupament i la utilització dels recursos naturals i ambientals, en el marc 
de la protecció del medi i de l’ordenació racional i equilibrada del territori. 
 
• Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge 
 
Aquesta llei té per objecte el reconeixement, la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge, a fi de 
preservar els seus valors naturals, patrimonials, culturals, socials i econòmics en un marc 
dedesenvolupament sostenible. Amb aquesta finalitat, aquesta llei impulsa la plena integració del 
paisatge en el planejament i en les polítiques d’ordenació territorial i urbanístiques, i també en les 
altres polítiques sectorials que hi incideixen de manera directa o indirecta. Decret 343/2006, de 19 de 
setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del 
paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística. 
 
• Llei 22/2003, de protecció dels animals 
 
Aquesta Llei té per objecte establir les normes generals per a la protecció i el benestar dels animals 
que es troben de manera permanent o temporal a Catalunya, amb independència del lloc de 
residència de les persones propietàries o posseïdores. 
 
• Pla territorial general de Catalunya 
 
El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) és l’instrument director d’ordenació territorial de 
Catalunya i fixa un model organitzatiu d’administracions inferiors a la Generalitat de Catalunya. 
Aquest document també és el marc de referència de discussió i debat de caire horitzontal i vertical 
entre les administracions per a resoldre els desequilibris territorials. 
 
 
• Llei 12/2006 del 27 de juliol 

Estableix mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives 
a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés 
motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats 
d'incidència ambiental 

• Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner de Catalunya 
 
• Pla Director Territorial de l’Empordà 
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ESTATAL 
 
• Llei de Costes 22/1988 
 
Aquesta llei té per objecte definir el domini públic maritimoterrestre i defineix unes normes per a la 
seva gestió i protecció. Els capítols que formen aquesta llei són: 
 
Capítol I. Definició del domini públic maritimoterrestre 
Capítol II. Limitacions a la propietat dels terrenys propers a la costa per a la protecci´del domini 
públic maritimoterrestre 
Capítol III. Úsos del domini públic maritimoterrestre 
Capítol IV. Règim econòmic i financer en el domini públic maritimoterrestre 
Capítol V. Infraccions i sancions 
Capítol VI. Responsabilitats administratives 
 
 
• Real Decret 1997/1995  del 7 de desembre 
 
S’estableixen mesures per contribuir a garantitzar la biodiversitat mitjançant la conservació dels 
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres  
 
“Las medidas que se adopten en virtud del presente Real Decreto tendrán como finalidad el 
mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats 
naturales y de las especies silvestres de la fauna y de la flora de interés comunitario en el territorio 
español y tendrán en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las 
particularidades regionales y locales” 
 
Els annexes I, I, III,IV ,V i VI queden derogats per la llei 45/2007 
 
• Ley 41/1997 de 5 de Noviembre 
 
Sobre espais naturals protegits i la protecció d’animals i plantes 
 
• Real Decret 1538/96, de 21 de Juny 
 
S’estableixen les Competències del Ministerio de Medio Ambiente sobre conservació de la 
Naturalesa i Parcs Naturals. 
 
• Real decret 1193/1998, de 12 de juny 
 
Es modifica el Real Decret1997/1995, on s’ estableixen mesures per contribuir a garantitzar la 
biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres 

 
• Real Decret 1421/2006, de 1 de desembre 
 
Es modifica el Real Decret1997/1995, on s’ estableixen mesures per contribuir a garantitzar la 
biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres 
 

• Llei 42/2007 del Patrimoni Natural de la Biodiversitat  

Deroga: 

-Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestre ( i la 
seva modificació 40/1997) 
- Els annexos I, I, III ,IV ,V i VI del Real Decret 1997/1995 
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4. Metodologia 
 
En primer lloc s’ha dut a terme la localització de les platges d’interès per a l’estudi a partir de 
tècniques de fotointerpretació i teledetecció de fotografies aèries disponibles a l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya a escala 1:5000. 
 
A més del treball de camp s’han efectuat diverses consultes als departaments corresponents de les 
diferents administracions locals per tal de localitzar els sistemes dunars i conèixer la gestió que se’n 
fa per part de l’administració local. 
 
S’ha contactat amb les següents administracions: 
 

- Ajuntament de Torroella de Montgrí – l’Estartit 
- Ajuntament de Pals 
- Ajuntament de Begur 
- Ajuntament de Palafrugell 
- Ajuntament de Mont-Ras 
- Ajuntament de Palamós 
- Ajuntament de Calonge 
- Ajuntament de Platja d’Aro 
- Ajuntament de Santa Cristina d’Aro 
- Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 
- Ajuntament de Tossa de Mar 
- Ajuntament de Lloret de Mar 
- Ajuntament de Blanes 

 
A partir d’aquí s’han definit 15 zones les quals han estat o són sistemes dunars, 13 de les quals es 
troben a la comarca del Baix Empordà i 2 a la comarca de la Selva. 
 
 
Les zones de sistemes dunars són les següents: 
 
 
 

Zones dunars Terme municipal Comarca 
1. Platja de l’Estartit Torroella de Montgrí Baix Empordà 
2. Zona del Ter Vell Torroella de Montgrí Baix Empordà 
3. Platja de la Pletera Torroella de Montgrí Baix Empordà 
4. La Gola del Ter Torroella de Montgrí Baix Empordà 
5. Platja de la Fonollera Torroella de Montgrí Baix Empordà 
6. Platja del Grau – Basses de’n Coll Pals Baix Empordà 
7. Ràdio Liberty Pals Baix Empordà 
8. Platja de Pals Pals Baix Empordà 
9. Platja del Racó Begur Baix Empordà 
10. Platja del Castell Palamós Baix Empordà 
11. Platja de la Fosca Palamós Baix Empordà 
12. Platja de Sant Pol Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà 
13. Es Canyerets Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà 
14. Santa Cristina Lloret de Mar La Selva 
15. Desembocadura del Tordera Blanes La Selva 
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5. Determinació dels espais d’interès 
  
A partir de de l’anàlisi de la situació actual dels sistemes platja duna i de l’avaluació de l’impacte que 
suposa la pressió antròpica que pateixen aquestes zones pel fet de ser essencialment turístiques, 
s’han identificat unes zones d’interès per la conservació i/o potenciació com a possible zona amb 
sistema dunar.  
 
• Zona crítica: és aquell indret d’interès per als sistemes dunars on es concentren els efectes 

negatius de la pressió urbana i de les infraestructures, fins al punt de limitar-ne en gran mesura, 
o impedir-ne, l’existència d’aquests ecosistemes.  
 
Les zones crítiques identificades són: 
 
- Àrees en zones urbanes on per la mateixa pressió antròpica i les barreres constructives no 

s’ha pogut desenvolupar un sistema dunar 
- Àrees en zones més naturalitzades, que per la presència generalment de càmpings el 

sistemes dunars s’han anat extingint 
 

• Zona estratègica: és aquell indret d’interès ja que compta amb la presència de sistemes dunars 
més o menys ben conservats i que per tant es fa necessària la seva identificació per poder 
potenciar la seva conservació i mantenir aquests ecosistemes d’alt valor ecològic. 
 
Les zones estratègiques identificades són: 
 
- Àrees amb sistemes dunars força ben formats. Són zones que cal tenir identificades per 

prevenir la desestructuració dels sistema platja duna i permetre que aquest pugui anar 
desenvolupant-se de forma natural 

- Àrees amb sistemes dunars embrionaris o incipients. Són zones on cal aplicar mesures 
correctores per tal que es pugui arribar a desenvolupar un sistema dunar, encara que quedi 
força limitat per l’espai (proximitat zones urbanes) pugui desenvolupar una funció 
pedagògica 

 
 

A continuació es mostra una taula amb les diferents zones crítiques i estratègiques identificades a les 
comarques del Baix Empordà i la Selva: 
 
 
 

Zones dunars Tipus de zona 
1. Platja de l’Estartit Zona crítica 
2. Zona del Ter Vell Zona estratègica 
3. Platja de la Pletera Zona estratègica 
4. La Gola del Ter Zona estratègica 
5. Platja de la Fonollera Zona estratègica 
6. Platja del Grau – Basses de’n Coll Zona estratègica 
7. Ràdio Liberty Zona estratègica 
8. Platja de Pals Zona crítica 
9. Platja del Racó Zona crítica 
10. Platja del Castell Zona estratègica 
11. Platja de la Fosca Zona crítica 
12. Platja de Sant Pol Zona estratègica 
13. Es Canyerets Zona estratègica 
14. Santa Cristina Zona crítrica 
15. Desembocadura del Tordera Zona crítica 
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6. Fitxes descriptives de les zones dunars 
 
Per a cada zona s’ha realitzat una fixa descriptiva de l’entorn en la qual hi ha les característiques 
morfològiques de les dunes, les espècies vegetals que hi trobem i les afeccions antròpiques. 
 
En la present fitxa també es fa una valoració qualitativa de l’estat del sistema dunar segons els 
següents paràmetres: 
 
Estat general 
 

• Bo: Zona gairebé sense pertorbacions, estructura dunar completa. 
• Moderat: inici de pertorbacions importants, estructura dunar alterada. 
• Dolent: zona molt degradada, estructura dunar inexistent. 

 
Grau de protecció 
 

• Alt: tanques protectores o zones de pas delimitades amb passeres elevades. 
• Mig: presència de rètols i zones de pas delimitades amb cordes 
• Baix: presència de rètols 

 
Grau de pressió antròpica 
 

• Alt: presència de passeig, aparcament i apartaments  
• Mig: presència d’aparcaments amb sorra compacta 
• Baix: zona amb camins de sorra sense accés vehiculat 

 
Zona dunar 
 
Explicat a l’apartat anterior (punt 5. Despcripció dels espais d’interès) 
 

• Zona crítica: absència sistema dunar degut a la pressió urbana 
• Zona estratègica: presència de sistema dunar més o menys ben conservat 

 
Per cada zona s’ha realitzat un plànol amb la cartografia dels sistemes dunars que s’adjunta al final 
del present document. 
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ZONA 1: PLATJA DE L’ESTARTIT 

Municipi: 
Torroella de Montgrí 

 
Descripció general: 
Platja semiurbana d’uns 80 
m de longitud i un alt grau 
d’ocupació 
 

Coordenades UTM: 
X: 516624 
Y: 4655709 

 

Font: ICC 
Escala 1:5000 

CARACTERÍSTIQUES  
Descripció sistema dunar: Actualment és inexistent 
Front: Inexistent 
Cresta: Inexistent 
Reraduna: Inexistent 
Alçada duna: Inexistent 
Granulometria: Sorra de gra fi 
Cobertura vegetal: 0% 
Diversitat vegetal: Inexistent 
Espècies d’interès natural: Cap 
Elements de protecció: Cap 
Senyalització: Cap 
Afectacions antròpiques: Aparcament sorra compacte, passeig, passos ususaris 

VALORACIÓ QUALITATIVA 
Estat general: Dolent 
Grau de protecció: Baix 
Grau de pressió antròpica: Alt 
Zona d’interès: Crítica en zona urbana 
FOTOGRAFIES 
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ZONA 2: ZONA DEL TER VELL 

Municipi: 
Torroella de Montgrí 

 
Descripció general: 
Platja situada davant la zona 
protegida del Ter, 
semiurbana. 
 

Coordenades UTM: 
X: 516378 
Y: 4655132 

 

Font: ICC 
Escala 1:5000 

CARACTERÍSTIQUES  
Descripció sistema dunar: Hi ha tres zones amb sistema dunar embrionari. 
Front: Gairebé sense vegetació amb presència únicament de borró 
Cresta: Poblada únicament amb borró. 
Reraduna: Comunitat inexistent, delimitat per l’aparcament i el passeig. 
Alçada duna: 50 cm – 1m 
Granulometria: Gra de sorra fina 
Cobertura vegetal: 40 % 
Diversitat vegetal: Molt escassa, presència de borró i vegetació ruderal. 
Espècies d’interès natural: Borró (Ammophila arenaria) 
Elements de protecció: Tanques protectores amb cordes i estaques 
Senyalització: Rètol de regeneració de dunes 
Afectacions antròpiques: Zona de pas dels usuaris platja, aparcament. 

VALORACIÓ QUALITATIVA 
Estat general: Dolent 
Grau de protecció: Alt 
Grau de pressió antròpica: Alt 
Zona d’interès: Estratègica amb sistema embrionari 

FOTOGRAFIES 
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ZONA 3: PLATJA DE LA PLETERA 

Municipi: 
Torroella de Montgrí 

Descripció general: 
Platja situada davant de 
l’urbanització de la Pletera, 
semiurbana. 

Coordenades UTM: 
X: 516141 
Y: 4653356 

 

Font: ICC 
Escala 1:5000 

CARACTERÍSTIQUES  

Descripció sistema dunar: Zona de dunes embrionàries, amb front dunar i reraduna de 
maresmes 

Front: Gairebé sense vegetació amb presència únicament de borró 
Cresta: Poblada amb borró, euphorbia i algun violer marí. 
Reraduna: Comunitat dominada per la vegetació de maresmes. 
Alçada duna: 1m – 1.5m 
Granulometria: Gra de sorra fina 
Cobertura vegetal: 80 % 
Diversitat vegetal: Vegetació dunar i de maresmes. 
Espècies d’interès natural: Borró (Ammophila arenaria) 

Elements de protecció: Tanques protectores amb cordes i estaques, passos a nivell de 
fusta 

Senyalització: Cap 
Afectacions antròpiques: Zona de pas dels usuaris platja, passeig de l’antiga urbanització 

VALORACIÓ QUALITATIVA 
Estat general: Moderat 
Grau de protecció: Alt 
Grau de pressió antròpica: Mig 
Zona d’interès: Estratègica amb sistema embrionari 

FOTOGRAFIES 
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ZONA 4: LA GOLA DEL TER 

Municipi: 
Torroella de Montgrí 

Descripció general: 
Platja situada davant la 
desembocadura del Ter, 
natural. 

Coordenades UTM: 
X: 516113 
Y: 4652836 

 

Font: ICC 
Escala 1:5000 

CARACTERÍSTIQUES  

Descripció sistema dunar: Zona de dunes amb front i cresta, amb reraduna substituït per 
camps 

Front: Amb vegetació escassa, principalment borró. 
Cresta: Poblada amb borró, eurphobia i vegetació ruderal. 
Reraduna: Formada per vegetació ruderal 
Alçada duna: 1m – 1.5m 
Granulometria: Gra de sorra fina 
Cobertura vegetal: 80 % 
Diversitat vegetal: Vegetació dunar, tamarius, ruderal i canyissars. 
Espècies d’interès natural: Borró (Ammophila arenaria) 
Elements de protecció: Cap 
Senyalització: Cap 
Afectacions antròpiques: Zona de pas dels usuaris platja, quads, molts corriols 

VALORACIÓ QUALITATIVA 
Estat general: Moderat 
Grau de protecció: Baix 
Grau de pressió antròpica: Mig 
Zona d’interès: Estratègica amb sistema dunar 

FOTOGRAFIES 
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ZONA 5: PLATJA DE LA FONOLLERA 

Municipi: 
Torroella de Montgrí 

Descripció general: 
Zona de platja natural amb 
zones d’apartaments al 
darrere 

Coordenades UTM: 
X: 516213 
Y: 4651554 

 

Font: ICC 
Escala 1:5000 

CARACTERÍSTIQUES  
Descripció sistema dunar: Zona dunar amb front, cresta i reraduna. 
Front: Front dunar escàs, amb lleteresa de mar i borró. 
Cresta: Amb vegestació psamòfila i ruderal. 
Reraduna: Forta presència vegetació ruderal. 
Alçada duna: 1 m 
Granulometria: Gra de sorra fina 
Cobertura vegetal: 80% 
Diversitat vegetal: Vegetació dunar, ruderal i tamarius. 
Espècies d’interès natural: Borró, lliri de mar 

Elements de protecció: Tanques protectores amb cordes i estaques, passos a nivell de 
fusta 

Senyalització: Cap 
Afectacions antròpiques: Zones de pas usuaris, corriols 

VALORACIÓ QUALITATIVA 
Estat general: Moderat 
Grau de protecció: Alt 
Grau de pressió antròpica: Mig 
Zona d’interès: Estratègica amb sistema dunar 

FOTOGRAFIES 
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ZONA 6: PLATJA DEL GRAU – BASSES D’EN COLL 

Municipi: 
Pals 

Descripció general: 
Zona formada per un espai 
natural protegit al nord i 
platja amb apartaments al 
sud. 

Coordenades UTM: 
X: 516484 
Y: 4650013 

Font: ICC 
Escala 1:5000 

CARACTERÍSTIQUES  
Descripció sistema dunar: Dunes força ben formades, amb front, cresta i reraduna. 
Front: Front amb vegetació escassa, borró. 
Cresta: Zona força poblada amb vegetació psamòfila. 

Reraduna: Existent a la zona de les basses, canyissar. Ruderal amb 
carpobrotus a la resta. 

Alçada duna: 1.5 – 3 m 
Granulometria: Gra de sorra fina 
Cobertura vegetal: 80 % 
Diversitat vegetal: Vegetació dunar, ruderal, carpobrotus i canyissar. 
Espècies d’interès natural: Borró, lliri de mar, satchys maritima 
Elements de protecció: Tanques protectores amb cordes i estaques. 
Senyalització: Rètol informatiu sobre les dunes i les basses de’n coll. 
Afectacions antròpiques: Aparcament, corriols, zones de pas usuaris, apartaments i passeig. 

VALORACIÓ QUALITATIVA 
Estat general: Moderat 
Grau de protecció: Mig 
Grau de pressió antròpica: Alt 
Zona d’interès: Estratègica amb sistema dunar 

FOTOGRAFIES 
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ZONA 7: RADIO LIBERTY 

Municipi: 
Pals 

Descripció general:  Platja 
natural amb un grau 
d’ocupació baix 
 

Coordenades UTM: 
X: 516738 
Y: 4649064 

Font: ICC 
Escala 1:5000 

CARACTERÍSTIQUES  
Descripció sistema dunar: Dunes força ben formades, amb front, cresta i reraduna. 
Front: Front amb vegetació escassa, borró. 
Cresta: Zona força poblada amb vegetació psamòfila. 
Reraduna: Tallada pel camí i la reixa, vegetació ruderal. 
Alçada duna: 1.5 – 3 m 
Granulometria: Gra de sorra fina 
Cobertura vegetal: 80 % 
Diversitat vegetal: Vegetació dunar i ruderal. 
Espècies d’interès natural: Borró, lliri de mar, satchys maritima 
Elements de protecció: Tanques protectores amb cordes i estaques. 
Senyalització: Rètol informatiu sobre les dunes.  
Afectacions antròpiques: Corriols, zones de pas. 

VALORACIÓ QUALITATIVA 
Estat general: Bo 
Grau de protecció: Mig 
Grau de pressió antròpica: Baix 
Zona d’interès: Estratègica amb sistema dunar  

FOTOGRAFIES 
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ZONA 8: PLATJA DE PALS 

Municipi: 
Pals 

Descripció general: 
Platja amb zona natural i 
zona urbanitzada, grau 
d’ocupació elevat 

Coordenades UTM: 
X: 
Y: 

Font: ICC 
Escala 1:5000 

CARACTERÍSTIQUES  

Descripció sistema dunar: No esixteix un sistema dunar, només zones amb vegetació 
psamòfila. 

Front: Front gairebé inexistent, amb presència de borró. 
Cresta: Presència de borró, lliri de mar i card marí, incipient. 
Reraduna: Inexistent. 
Alçada duna: 0.5 m 
Granulometria: Gra de sorra fina 
Cobertura vegetal: 30% 
Diversitat vegetal: Borró, lliri de mar, card marí, carpobrotus 
Espècies d’interès natural: Borró, lliri de mar 
Elements de protecció: Cap 
Senyalització: Cap 
Afectacions antròpiques: Apartaments, zones de pas  

VALORACIÓ QUALITATIVA 
Estat general: Dolent 
Grau de protecció: Baix 
Grau de pressió antròpica: Alt 
Zona d’interès: Crítica en zona natural 

FOTOGRAFIES 
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ZONA 9: PLATJA DEL RACÓ 

Municipi: 
Begur 

Descripció general: 
Platja ubicada en zona 
urbanitzada, molt 
freqüentada a l’estiu. 

Coordenades UTM: 
X: 517313 
Y: 4647726 

Font: ICC 
Escala 1:5000 

CARACTERÍSTIQUES  
Descripció sistema dunar: Inexistent, incipient zona amb vegetació psamòfila. 
Front: Incipient, format per borró. 
Cresta: Inexistent 
Reraduna: Inexistent 
Alçada duna: 0.2 m 
Granulometria: Gra de sorra fina 
Cobertura vegetal: 10 
Diversitat vegetal: Borró, lleterola de mar, medicago marina 
Espècies d’interès natural: Borró 
Elements de protecció: Cap 
Senyalització: Cap 
Afectacions antròpiques: Zona de pas usuaris 

VALORACIÓ QUALITATIVA 
Estat general: Dolent 
Grau de protecció: Baix 
Grau de pressió antròpica: Alt 
Zona d’interès: Crítica en zona natural 

FOTOGRAFIES 
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ZONA 10: PLATJA DEL CASTELL 

Municipi: 
Palamós 

Descripció general: 
Platja situada dins un espai 
natural protegit 

Coordenades UTM: 
X: 512997 
Y: 46347809 

Font: ICC 
Escala 1:5000 

CARACTERÍSTIQUES  
Descripció sistema dunar: Dunes en estat de regeneració 
Front: Repoblat amb borró i jonc 
Cresta: Gairebé inexistent 
Reraduna: Es poden trobar zones amb vegetació de canyissar o ruderal 
Alçada duna: 0.5 m 
Granulometria: Sorra de gra mitjà 
Cobertura vegetal: 60 % 
Diversitat vegetal: Vegetació psamòfila, ruderal i canyissar 
Espècies d’interès natural: Borró, violer marí, cakile 
Elements de protecció: Tanques protectores amb estaques i cordes 
Senyalització: Rètols informatius d’espai en procés de recuperació 
Afectacions antròpiques: Corriols, zones de pas d’usuaris 

VALORACIÓ QUALITATIVA 
Estat general: Moderat 
Grau de protecció: Mig 
Grau de pressió antròpica: Baix 
Zona d’interès: Estratègica amb sistema dunar 

FOTOGRAFIES 
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ZONA 11: PLATJA DE LA FOSCA 

Municipi: 
Palamós 

Descripció general: 
Platja semiurbana amb 
elevada presència de 
banyistes. 

Coordenades UTM: 
X: 512206 
Y: 4634333 

 

Font: ICC 
Escala 1:5000 

CARACTERÍSTIQUES  

Descripció sistema dunar: Inexistent, s’estant replantant espècies vegetals autòctones a un 
marge situat a l’extrem nord de la platja. 

Front: Inexistent 
Cresta: Inexistent 
Reraduna: Inexistent 
Alçada duna: 0 m 
Granulometria: Sorra de gra mitjà 
Cobertura vegetal: 30 % 
Diversitat vegetal: Vegetació ruderal, carpobrotus  
Espècies d’interès natural: Borró 
Elements de protecció: Tanques protectores amb estaques i cordes 
Senyalització: Rètols informatius d’espai en procés de recuperació 
Afectacions antròpiques: Murs cases, passeig, apartaments 

VALORACIÓ QUALITATIVA 
Estat general: Dolent 
Grau de protecció: Mig 
Grau de pressió antròpica: Alt 
Zona d’interès: Crítica en zona urbana 

FOTOGRAFIES 

 
 
 



 
Catalogació i Diagnosi dels Sistemes Dunars Litorals del Baix Empordà i la Selva 21 

 

 
 

ZONA 12: PLATJA DE SANT POL 

Municipi: 
Sant Feliu de Guíxols 

Descripció general: 
Platja urbana  de 870 m de 
longitud amb molta afluència 
de banyistes 

Coordenades UTM: 
X: 504254 
Y: 4626776 

Font: ICC 
Escala 1:5000 

CARACTERÍSTIQUES  
Descripció sistema dunar: Inexistent, zones amb vegetació psamòfila 
Front: Amb gran afectació antròpica, presència d ‘esporobolus 
Cresta: Zona més protegida amb força diversitat vegetal 
Reraduna: Substiuïda pel passeig i zona ajardinada 
Alçada duna: 0.5 m 
Granulometria: Sorra de gra mitjà 
Cobertura vegetal: 80 % 
Diversitat vegetal: Vegetació psamòfila, ruderal i canyissar 
Espècies d’interès natural: Borró, rave de mar, lliri de mar, ungla de gat 
Elements de protecció: Tanques protectores amb estques i cordes 
Senyalització: Faristols i rètols d’informació sobre la vegetació dunar 
Afectacions antròpiques: Passeig marítim, zones de pas 

VALORACIÓ QUALITATIVA 
Estat general: Moderat 
Grau de protecció: Alt 
Grau de pressió antròpica: Alt 
Zona d’interès: Estratègica amb sistema embrionari 

FOTOGRAFIES 
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ZONA 13: ES CANYERETS 

Municipi: 
Sant Feliu de Guíxols 

Descripció general: 
Platja natural de baixa 
ocupació d’uns 160 m de 
longitud 

Coordenades UTM: 
X: 498767 
Y: 4623428 

 

Font: ICC 
Escala 1:5000 

CARACTERÍSTIQUES  
Descripció sistema dunar: Inexistent, zones amb vegetació psamòfila 
Front: Presència de borró i esporobolus 
Cresta: Inexistent 
Reraduna: Inexistent 
Alçada duna: 0 m 
Granulometria: Sorra de gra fi 
Cobertura vegetal: 20 % 
Diversitat vegetal: Borró i vegetació ruderal 
Espècies d’interès natural: Borró 
Elements de protecció: Inexistents 
Senyalització: Rètol informatiu sobre les dunes 
Afectacions antròpiques: Zones de pas pels usuaris de la platja 

VALORACIÓ QUALITATIVA 
Estat general: Dolent 
Grau de protecció: Baix 
Grau de pressió antròpica: Mitj 
Zona d’interès: Estratègica amb sistema embrionari 

FOTOGRAFIES 
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ZONA 14: SANTA CRISTINA 

Municipi: 
Lloret de Mar 

Descripció general: 
Platja de 365 m de longitud 
amb elevada afluència de 
banyistes 

Coordenades UTM: 
X: 484958 
Y: 4615418 

 

Font: ICC 
Escala 1:5000 

CARACTERÍSTIQUES  
Descripció sistema dunar: Inexistent, només hi ha una franja amb lliris de mar 
Front: Inexistent 
Cresta: Inexistent 
Reraduna: Inexistent 
Alçada duna: 0 m 
Granulometria: Gra de sorra fi 
Cobertura vegetal: 10 % 
Diversitat vegetal: Lliri de mar, canyissar, vegetació ruderal, carpobrotus  
Espècies d’interès natural: Lliri de mar 
Elements de protecció: Cap 
Senyalització: Cap 
Afectacions antròpiques: Mur del xiringuito, zones de pas d’usuaris 

VALORACIÓ QUALITATIVA 
Estat general: Dolent 
Grau de protecció: Baix 
Grau de pressió antròpica: Alt 
Zona d’interès: Crítica en zona natural 

FOTOGRAFIES 

  
 



24 Catalogació i Diagnosi dels Sistemes Dunars Litorals de la Selva i el Baix Empordà 

 

 
 
 
 
 

ZONA 15: DESEMBOCADURA  DEL TORDERA 

Municipi: 
Blanes 

Descripció general: 
Zona de la de 
desembocadura del tordera 
amb baixa influència de 
banyistes 

Coordenades UTM: 
X: 481671 
Y: 4611381 

 

Font: ICC 
Escala 1:5000 

CARACTERÍSTIQUES  
Descripció sistema dunar: Inexistent 
Front: Inexistent 
Cresta: Inexistent 
Reraduna: Inexistent 
Alçada duna: 0 m 
Granulometria: Sorra de gra fi 
Cobertura vegetal: 0 % 
Diversitat vegetal: 0 % 
Espècies d’interès natural: Cap 
Elements de protecció: Cap 
Senyalització: Cap 
Afectacions antròpiques: Càmping, zona edificada 

VALORACIÓ QUALITATIVA 
Estat general: Dolent 
Grau de protecció: Baix 
Grau de pressió antròpica: Mig 
Zona d’interès: Crítica en zona natural 

FOTOGRAFIES 
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B. PLA D’APLICABILITAT 

 

En aquest apartat es desenvolupen diferents tipus d’actuacions que el pla proposa, les quals es 
mostren tot seguit: 

1. Eliminació d’aparcaments de sorra compactada 

2. Plantació d’espècies vegetals per incentivar el desenvolupament de sistemes 
dunars 

3. Acordonament perimetral en zones de vegetació dunar 

4. Instal·lació rètols d’informació / educatius sobre els ecosistemes dunars 

5. Regulació de l’ús i delimitació de les zones de pas amb passeres de fusta 
elevades i cordons perimetrals 

6. Eliminació d’espècies vegetals invasores (Carpobrotus edulis)  

7. Neteja i manteniment de les dunes (zones amb funció pedagògica) 

 

Les accions proposades es presenten mitjançant fitxes numerades que contenen els següents camps 
d’informació:  

i) Nom 

ii) Descripció 

iii) Municipis 

iv) Termini 

v) Periodicitat 

vi) Prioritat 

vii) Entitats involucrades en la seva execució 

viii) Valoració econòmica 

ix) Fonts de finançament 
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El termini de l’actuació permet orientar l’inici de l’acció i la seva execució. En aquest cas els diferents 
terminis establerts són els següents: 

Curt: en curs o en fase d’execució en dos anys. 

Mig: projecte aprovat i/o execució entre 3 i 5 anys. 

Llarg: projecte pendent i/o execució no prevista en els propers 5 anys. 

 

La periodicitat de l’actuació determina si ha de ser una acció puntual o si s’ha d’actualitzar en el temps. 
Així mateix, les actuacions més complexes o de major cost es poden dividir en diferents fases al llarg del 
temps (actuacions de periodicitat continuada).  

La prioritat de les actuacions es divideix en: baixa, mitjana i alta. En qualsevol cas les prioritats es 
defineixen tant en funció de la necessitat com de la capacitat de portar a terme una determinada acció. 
Tot això es deu al fet que la capacitat pressupostària dels Ajuntaments és limitada, i que caldrà 
negociar diverses de les actuacions proposades amb d’altres administracions.  

 

Les entitats involucrades en l’execució de l’acció són variables. Normalment, en primer lloc hi hauria 
els governs locals, però també hi poden estar involucrades diverses associacions, comissions, 
Diputació, Generalitat, etc.  
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ACTUACIÓ:           1. Eliminació d’aparcaments de sorra compactada 

Descripció:  
En algunes zones dins de l’àmbit d’estudi s’ha pogut observar com a la línia posterior de la sorra, on s’acaba la 
platja, s’ha creat una zona d’aparcaments per als usuaris de la platja. Aquestes zones d’aparcament estan sobre 
sorra compactada i delimitades en molts casos amb grans roques.  En alguns d’aquests casos, a la zona límit 
entre la platja i l’aparcament ja exiteixen algunes petites clapes amb borró i altres espècies psamòfiles. Si 
s’eliminés aquesta zona d’aparcament i es retornés a la platja part del seu espai natural, són zones amb un 
elevat potencial per poder desenvolupar un sistema dunar. 
Concretament, els punts on es produeix aquesta situació són: 
- Zona 1: Platja de l’Estartit 
- Zona 2: Ter Vell 
- Zona 5: Platja del Grau – Basses de’n Coll  
En la realització d’aquestes actuacions s’ha de tenir molt en compte que aquestes zones d’interès estan ubicades 
en zones d’alta afluència turística i s’hauran de buscar alternatives per poder disposar de zones d’aparcament 
diferents.  
 
Municipis: Torroella de Montgrí i Pals 
Termini: Curt 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades: Ajuntaments, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino  

ACTUACIÓ:            2.  Plantació d’espècies vegetals 

Descripció: 
S’ha detectat que en aquestes zones la presència de vegetació psamòfila és molt escassa o gairebé nul·la. Per 
tal d’ajudar a potenciar el creixement i desenvolupament d’un sistema dunar, calen actuacions de revegetació de 
la zona amb espècies com el borró i el jull de platja, que són les que incentiven junt amb la força del vent, la 
creació i establiment de les dunes. 
Les zones on es proposen aquestes actuacions de millora són: 
- Zona 1: Platja de l’Estartit  
- Zona 2: Ter Vell 
- Zona 13: Santa Cristina 
- Zona 14: Desembocadura Tordera 
Municipis: Torroella de Montgrí, Lloret de Mar, Blanes 
Termini: Curt 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: Ajuntaments, DMAH, Diputació de Girona, Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino  
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ACTUACIÓ:            3. Acordonament perimetral en les zones de vegetació dunar 

Descripció: 
Per tal de permetre el normal creixement i desenvolupament de les dunes a partir de sectors amb sistemes 
dunars embrionaris o incipients, cal acordonar perimetralment aquestes zones amb estaques de fusta i cordes 
per tal d’evitar la seva degradació degut al pas dels usuaris de la platja i evitar així també la formació de corriols 
entre vegetació, ja que provoca el desmembrament de les dunes i malmet molt el seu creixement.  
Les zones on es proposen aquestes actuacions de millora són: 
- Zona 1: Platja de l’Estartit 
- Zona 2: Ter Vell  
- Zona 5: Platja de la Fonollera 
- Zona 7: Platja de Pals 
- Zona 8: Platja del Racó 
- Zona 12: Platja es Canyerets 
- Zona 13: Santa Cristina 
- Zona 14: Desembocadura Tordera 
Municipis: Torroella de Montgrí, Pals, Begur, Sant Feliu de Guíxols, Lloret de Mar, Blanes 
Termini: Mig 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Mitjana  
Entitats involucrades en la seva execució: Ajs, DMAH, Diputació de Girona, Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino 

ACTUACIÓ:                4. Instal·lació de rètols informatius  

Descripció:  
Si es vol treballar en la direcció de regeneració, protecció i conservació dels sistemes dunars, és de vital 
importància donar a conèixer aquests ecosistemes al gran públic perquè aprenguin a valorar-los i respectar-los. 
Per tot això és molt útil la col·locació de rètols informatius sobre aquests ecosistemes, amb informació sobre les 
espècies tant vegetals i animals que hi viuen. També són molt útils els rètols informant sobre els treballs de 
regeneració dels sistemes dunars que s’estan duent a terme. S’ha de tenir en compte però, que és millor col·locar 
aquests rètols informatius en zones amb alta afluència turística i posar un tipus de rètol més discret en zones de 
poca afluència i més natural. 
Les zones on es proposen aquestes actuacions són: 
- Zona 2:   Ter Vell: aquí ja hi ha alguns rètols però estan en força mal estat 
- Zona 3:    Platja de la Pletera 
- Zona 4:    La Gola del Ter 
- Zona 5:  Platja de la Fonollera : aquí s’estan duent a terme treballs de fixació i acordonament, estaria bé 

posar un rètol informatiu sobre el que s’està fent.  
- Zona 8:    Platja de Pals 
- Zona 9:    Platja del Racó  
- Zona 13: Platja es Canyerets : els rètol que hi ha està força descolorit 
Municipis: Torroella de Montgrí, Pals, Begur, Sant feliu de Guíxols 
Termini: Mig 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades: Ajs, DMAH, Diputació de Girona, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
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ACTUACIÓ:                5. Regulació de l’ús i delimitació de zones 

Descripció:  
Els sistemes dunars són ecosistemes amb gran fragilitat, fàcilment fragmantables. La majoria de sistemes dunars 
existents a l’actualitat es troben desmembrats, sense estructura complerta, degut al trepig constant. Això provoca 
la formació de corriols i zones de pas d’usuaris que desestructuren les dunes i deixen clapes sense vegetació. 
Per tal d’evitar aquesta situació, és necessari que es duguin a terme diverses actuacions encaminades a la 
protecció d’aquests espais: 
- Regulació de l’ús que es dóna als sistemes litorals (sistema platja-duna): Redacció ordenances municipals. 
- Delimitació de les zones de pas mitjançant passeres elevades de fusta i acordonament perimetral 
Les zones on es proposen aquestes actuacions són: 
- Zona 2:   Ter Vell 
- Zona 3:    Platja de la Pletera 
- Zona 4:    La Gola del Ter 
- Zona 5:    Platja de la Fonollera  
- Zona 6:    Basses de’n Coll – Platja del Grau 
- Zona 7:    Ràdio Liberty 
Municipis: Torroella de Montgrí, Pals 
Termini: Curt 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades: Ajs, DMAH, Diputació de Girona, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

ACTUACIÓ:                6. Eliminació d’espècies vegetals invasores 

Descripció:  
S’ha detectat la presència d’espècies invasores com Carpobrotus edulis , que impossibiliten l’establiment de les 
espècies vegetals autòctones i característiques dels sistemes dunars. Per al bon desenvolupament dels sistemes 
aquesta espècie s’ha d’eliminar de forma manual, arrencant-les de la sorra i normalment es recomana procedir a 
la incineració in situ d’aquestes restes per evitar la possible dispersió de llavors. 
Les zones on es proposen aquestes actuacions són: 
- Zona 2:   Ter Vell 
- Zona 3:    Platja de la Pletera 
- Zona 5:    Platja de la Fonollera  
- Zona 6:    Basses de’n Coll – Platja del Grau 
- Zona 7:    Ràdio Liberty 
- Zona 8:    Platja de Pals 
- Zona 11:  Platja de la Fosca 
- Zona 14:  Platja de Santa Cristina 
Municipis: Torroella de Montgrí, Pals, Palamós, Lloret de Mar 
Termini: Curt 
Periodicitat: Continuada 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades: Ajs, DMAH, Diputació de Girona, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino  
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ACTUACIÓ:                7. Tasques de neteja i manteniment dels sistemes dunars 

Descripció:  
Degut a la gran presència antròpica durant els mesos d’estiu en les zones costaneres on hi ha els sistemes 
dunars, és primordial realitzar tasques de neteja i manteniment. Aquestes tasques de netejar s’han de fer a mà, 
s’ha d’evitar la maquinària, tant la de neteja pròpiament com les màquines que es pasen per anivellar la sorra. 
S’han de recollir els residus antròpics que s’hi troben, reparar els cordons perimetrals i les passeres malmesos, 
netejar els rètols informatius... 
Les zones on es proposen aquestes actuacions són: 
- Zona 2:   Ter Vell 
- Zona 3:    Platja de la Pletera 
- Zona 5:    Platja de la Fonollera  
- Zona 6:    Basses de’n Coll – Platja del Grau 
- Zona 7:    Ràdio Liberty 
- Zona 8:    Platja de Pals 
- Zona 11:  Platja de la Fosca 
Municipis: Torroella de Montgrí, Pals, Palamós 
Termini: Curt 
Periodicitat: Continuada 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades: Ajuntaments 

 
 
 
 
 
Resum de les actuacions a realitzar 
A continuació, es mostra una taula resum amb les actuacions proposades (1, 2, 3,...), juntament amb 
el termini d’execució, la periodicitat, la prioritat i el cost de cada una de les actuacions. 
 
 

Resum de les actuacions 
 Actuacions Termini Periodicitat Prioritat Cost (€) 
1 Eliminació d’aparcaments de sorra compactada Curt Puntual Alta  
2 Plantació d’espècies vegetals Curt Puntual Mitjana  
3 Acordonament perimetral en zones de dunes Mig Puntual Mitjana  
4 Instal·lació de rètols informatius Mig Puntual Mitjana  
5 Regulació de l’ús i delimitació de les zones Curt Puntual Alta  
6 Eliminació d’espècies veegtals invasores Curt Continuada Alta  

7 Tasques de neteja i manteniment dels sistemes 
dunars Curt Continuada Mitjana  
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C. CONCLUSIONS 
 
La taula a continuació presenta un resum de totes les accions proposades per a cada zona i municipi: 
 

Núm. Nom de la zona Accions proposades Municipis 

1 Platja de l’Estartit 

- Eliminar l’aparcament de sorra compactada i deixar-ho com a espai natural. 
- Plantació de borró i altres espècies per incentivar el desenvolupament d’espècies 

vegetals 
- Acordonar la zona per protegir-ho del pas de vianants 
- Aprofitar que és una zona molt concorreguda per instal:lar rètols info/educatius sobre 

la vegetació dunar. 

Torroella de Montgrí 

2 Zona Ter Vell 

- Eliminar la zona de pas per vehicles just paral·lel al pont davant zona protegida Ter 
Vell 

- Regular els usos i delimitar la zona 
- Eliminar aparcament de sorra compactada i recuperar espai natural 
- Seguiment i manteniment del desenvolupament de les tres zones de vegetació 

acordonades 
- Eliminar carpobrotus dels marges dels apartaments 
- Acordonar zona que no ho està, on hi ha caseta wc fusta (canviar de lloc la caseta 

wc de fusta per evitar que estigui sobre vegetació) 
- Mantenir cordó perimetral per intentar que es colonitzi més de vegetació i així 

augmentar la superfície. 

Torroella de Montgrí 

3 Platja de la Pletera 

- Manteniment zones ben conservades 
- Rètols informatius/educatius sobre les espècies en zones d’accés (2) 
- Fer un recorregut educatiu per les escoles (es fan sortides sovint) 
- Recuperar terreny fent retallar una part  del càmping El Molino 
- Regular els usos i delimitar la zona (xiringuitos) 

Torroella de Montgrí 

4 Gola del Ter - Regular els usos i delimitar la zona (evitar trànsit vehicles) Torroella de Montgrí 
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Núm. Nom de la zona Accions proposades Municipis 

5 Platja de la Fonollera 
- Regular els usos i delimitar la zona 
- Delimitar les zones per tal de recuperar la vegetació als corriols, i habilitar zones de 

pas amb passeres de fusta elevades. 
Torroella de Montgrí 

6 Platja del Grau – Basses d’en 
Coll 

- Eliminar carpobrotus que hi ha davant els apartaments i en dunes. 
- Seguir amb la iniciativa de regular l’ús i delimitar les zones de pas 
- Continuar treballant per la neteja i manteniment de les dunes (Fundació Astres, fa 

funció social) 
- Regular els usos i delimitar la zona 

Torroella de Montgrí 
Pals 

7 Ràdio Liberty 
- Posar rètols informatius tant sobre les dunes com sobre les espècies invasores (perill 

del carpobrotus) 
- Regular els usos i delimitar la zona 

Pals 

8 Platja de Pals  
- Eliminar les espècies invasores (carpobrotus) 
- Acordonar perimetralment les zones amb vegetació típica de sistema dunar 
- Instal·lar rètols informatius per sensibilitzar la gent 

Pals 

9 Platja del Racó 
- Acordonar i protegir la zona de vegetació que hi ha per tal de crear un petit espai 

amb funció pedagògica. 
- Instal·lar rètol informatiu 

Begur 
 

10 Platja del Castell 
- Recuperar zona nord de la platja tal com s’està treballant amb la zona sud. 
- Seguir amb els treballs d’eliminació d’espècies invasores. 
- Rètols informatius sobre els sistemes dunars i les espècies invasores 

Palamós 

11 Platja de la Fosca 
- Seguir amb els treballs d’eliminació d’espècies invasores 
- Replantació espècies vegetals autòctones als marges 

Palamós 

12 Platja de Sant Pol - Seguir amb els treballs de conservació i manteniment de la zona Sant Feliu de Guíxols 
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13 Platja es Canyerets 
- Acordonar i protegir la zona de vegetació que hi ha per tal de crear un petit espai 

amb funció pedagògica. 
- Canviar el rètol informatiu per un de nou 

Sant Feliu de Guíxols 

14 Platja de Santa Cristina 

- Eliminar les espècies vegetals invasores (carpobrotus) 
- Acordonar i protegir la zona de vegetació que hi ha per tal de crear un petit espai 

amb funció pedagògica 
- Instal·lar rètol informatiu 

Lloret de Mar 

15 Desembocadura Tordera - Treure el càmping i restaurar tota la zona (existeix un projecte per a restaurar tota la 
zona fluvial fins a la desembocadura) Blanes 
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