
 

 

Plans al�luvials del tram mig del riu Ter 
 
Codi: 107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen:   
  
895,08 ha. Anglès, Sant Julià del Llor i Bonmatí, Bescanó, Sant Gregori, Salt, 
Girona, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Celrà, Bordils, Cervià de Ter, Sant Martí 
Vell, Sant Joan de Mollet, Sant Jordi Desvalls, Vilopriu, Flaçà, Foixà, Colomers, 
Jafre, Ultramort, Verges, La Tallada d’Empordà, Serrà de Daró, Fontanilles, Ullà, 
Gualta i Torroella de Montgrí. 
 

Delimitació: 
 
El riu Ter neix a Ull de Ter (Setcases) a uns 2.400 metres d’altitud. Transcorre per 
les comarques del Ripollès, Osona, Selva, Gironès i Baix Empordà, fins desembocar 
a la mar Mediterrània, a la població de Torroella de Montgrí, fent un recorregut de 
195 km.  
 
El curs mitjà és on el riu Ter circula per les comarques de la Selva i del Gironès, 
espais on es desenvolupen activitats molt diversificades, des de la indústria i la 
ramaderia, a l’agricultura i els serveis especialitzats en espais urbans. El darrer 
tram del Ter, que transcorre per les terres de la comarca del Baix Empordà 
conviuen l’activitat agrícola i la turística de la zona litoral. 
  

Caracterització de l’espai: 
 
Espai fluvial que tot i presentar amplis trams degradats i humanitzats, conserva 
indrets de gran riquesa en biodiversitat, una important funció de connector biològic 
en tot el seu recorregut, i una franja de gran riquesa visual i de recorregut 
paisatgístic. 
 
En tot l’espai trobem abundants plantacions de planifolis, bàsicament pollancres 
(Populus sp.) i plàtans (Platanus x hispanica) i fileres de canyars (Arundo donax). 
Ara bé en molts indrets també presenta els elements característics d’aquesta mena 
d’ecosistemes, amb abundància de bosc de ribera, illes fluvials dominades per 



 

 

salzes (Salix sp.), zones de sedimentació, àrees de vegetació palustre dominades 
per la boga (Thypha sp.) i el canyís (Phragmites australis), etc. Malgrat que la llera 
del riu es troba delimitada per motes i esculleres, s’hi estructuren comunitats 
biològiques molt interessants, amb tots els elements típics que identifiquen aquesta 
mena d’ecosistemes. En aquest sentit, destaquen els diferents retalls de salzeda de 
sarga (Saponario-Salicetum purpurae), d’albereda (Populetum albae) i d’herbassars 
nitròfils dominats pel saüc (Sambucus nigra), l’esbarzer (Rubus ulmifolius) i l’ortiga 
(Urtica dioica).  
 
La diversitat d’ambients presents, amb els boscos de ribera i les planes inundables,  
permeten una gran riquesa de flora, de la qual cal destacar la presència d’espècies 
considerades com a raríssimes a Catalunya, com ara: Callitriche obtusangula, 
Chenopodium polyspermum, Euphorbia maculata, Gratiola officinalis, 
Helianthemum tuberaria, Hemerocallis fulva, Juncus tenius, Lamium purpureum, 
Leersia oryzoides, Ludvigia borysthenicum, Orchis purpurea, Trifolium patens i Viola 
odorata; a banda de la flora hidrofita: Potamogeton sp., Polygonum sp., 
Myriophyllum  sp., i un extens poblament de Galanthus nivalis, entre d’altres.  
 
La fauna ornítica és molt abundant, tant en espècies nidificants com en aus 
hivernants i de pas. Destaquen l’ànec coll-verd (Anas platyrhynchos), el bernat 
pescaire (Ardea cinerea), el corriol petit (Charadrius dubius), el corb marí gros 
(Phalacrocorax dubius) i un bon nombre de rapinyaires, entre els quals els milans 
(Milvus sp.), l’àguila pescadora (Pandion haliaetus) i el falcó de la reina (Falco 
eleonorae), visitants regulars en temps de pas. 
 
Entre els peixos cal esmentar el barb de muntanya (Barbus meridionalis), la bagra 
(Leusciscus cephalus) i l’anguila (Anguilla anguilla), amb categoria de vulnerables a 
Catalunya. Dels rèptils cal citar la presència de la tortuga d’estany (Emys 
orbicularis), i dels amfibis, la reineta (Hyla meridionalis). També cal dir que la 
llúdriga (Lutra lutra) torna a utilitzar el Ter a partir de les reintroduccions fetes als 
Aiguamolls de l’Empordà, i ja es té constància de la seva arribada a Osona a través 
del Ter.  
 
A banda però de tot el seu conjunt com a sistema natural de gran interès, l’espai 
també destaca per la presència de paratges concrets de gran interès, com per 
exemple la zona de l’aiguabarreig amb el Llémena (la resclosa i illa de la Pilastra) 
on s’hi han detectat importants poblacions d’amfibis, la cria del picot garser petit, 
poblacions de barb de muntanya, bagra i l’anguila, i diverses espècies d’odonats, 
ropalòcers i invertebrats aquàtics; o l’illa de Jafre la qual esdevé un paratge de gran 
interès geomorfològic; o l’illa del Ter de Girona, on la recuperació del bosc de ribera 
i de l’espai ha permès la presència de diverses espècies d’ocells propis dels 
ecosistemes fluvials. 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
El riu Ter desenvolupa un paper vertebrador de bona part dels ecosistemes de les 
comarques gironines i estructura bona part de la connectivitat entre els diferents 
espais del PEIN entre el baix Empordà, el Gironès i el Pla de l’Estany. Per altra 
banda, la zona acull comunitats de ribera molt riques, tant des del punt de vista 
botànic com faunístic, amb zones humides que són importants per a la conservació 
d’espècies de fauna i de la flora, ja que inclouen espècies de fauna de l’annex 2 de 
la Llei 3/1988, de Protecció dels animals; hàbitats naturals de l’annex I de la 
Directiva Hàbitats; i mostren una comunitat forestal de ribera ben estructurada, 



 

 

amb genotips propis de la zona, així com una elevada diversitat biològica i 
representativitat. 
 

Qualificació urbanística: 
 
Anglès 
 

• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema de cursos fluvials (H) 
- agrícola (A) 

 
Sant Julià del Llor i Bonmatí 
 

• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari (A) 
- sistema hidrogràfic (H) 
- sistema de serveis tècnics (ST) 
- zona agrícola (AG) 

 
Bescanó 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema de comunicacions (Sv) 
- sistema de serveis tècnics (T) 
- sistema de protecció hidràulica (Psf) 
- sistema fluvial (F) 
- zona d’horts (5) 
- sòl agrícola amb quatre subzones (6) 

� protecció agrícola Intensiva (6C) 
- zona apta per a plantacions intensives (7) 
- zona de boscos (8) 

 
Sant Gregori 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari (V) 
- sistema hidrogràfic (H) 
- zona de valor agrícola (A) 
- zona d’alt valor agrícola i valor connector (B) 
- zona de protecció de la muntanya de Sant Grau 
(P1) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sarrià de Ter 

 
• Sòl urbanitzable: 

 
- deveses de la riba del Ter (4) 

  
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari (1) 
- zona d’hortes (22) 

 
Salt 
 

• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema d’espais lliures (A) 

� parc del Ter (A.1) 
� parcs de la sèquia Monar (A.2) 
� llera fluvial (A.4) 

- sistema de comunicacions (B) 
- zona rural de valor ecològic-paisatgístic (8) 

 
Girona 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari (A) 
- sistema ferroviari (B) 
- sistema de parc fluvial i deveses (C.5) 
- sistema hidrològic (D) 
- zona de valor agrícola (8) 
- zona de valor ecologicopaisatgístic (10) 

 
Sant Julià de Ramis 
 

• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari (1) 
- sistema d’espais lliures 
- parcs urbans (3.1) 
- sistema d’infraestructures de serveis tècnics (5) 
- sistema hidrogràfic (6) 
- espai agrícoles de protecció especial (18 PE) 
- espais forestals de protecció especial (19 PE) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cervià de Ter 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari (D) 
- sistema hidrogràfic (R) 
- zona d’especial valor agrícola i forestal (A2) 
- zona forestal (B) 
- zona rústec (C) 

 
Celrà 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari (V) 
- sistema hidrogràfic (H) 
- zona agrícola protegida (AP) 
- zona de protecció natural i paisatgística. Parc 
Natural (PN) 
- zona hidrogràfica (HP) 

 
Bordils 
 

• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari (V) 
- sistema hidrogràfic (H) 
- zona agrícola protegida (AP) 
- zona rural protegida (RP) 
- zona de protecció “El Ban” 

 
Serra de Daró 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari (V) 
- sistema hidrològic (H) 
- sistema de zones humides 
- zona agrícola 
- zona forestal 

 
Flaçà 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari (A) 
- sòl rústec 
- sòl protegit de valor agrícola 
- sòl protegit de valor de ribera 
- protecció de infraestructures 

 
 



 

 

Foixà 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari (V) 

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

 
Colomers 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari (V) 
- sistema hidrogràfic (F) 
- zona de conreu de regadiu (R) 
- zona de conreu de secà (S) 
- zona d’interès forestal (B) 
- zona de protecció fluvial (P) 

 
Jafre 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari (V) 
- sistema hidrogràfic (H) 
- zona de protecció d’illa d’avall (IA) 
- zona de protecció agrícola (PA) 
- zona de terrenys humits (H) 
- zona de protecció del Ter (PT) 
- zona de protecció forestal (PF) 

 
Vilopriu 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari (V) 

- zona d’interès agrícola (6) 

 
Ultramort 
 

• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari 
- sistema hidrogràfic (H) 
- zona de protecció agrícola (6) 
- zona de protecció d’arbredes (7) 

 
 
 



 

 

Verges 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari bàsic (1) 
- tipus I 
- tipus II 

 
Sant Joan de Mollet 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari (V) 
- sistema hidrogràfic (H) 
- zona agrícola (SA) 

� amb prohibició de cultiu forestal (SA1) 
� amb limitació de cultiu forestal (SA2) 
� amb cultiu forestal (SA3) 

- zona forestal (SF) 

 
La Tallada d’Empordà 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari 
- sistema hidrogràfic 
- zona agrícola (AG) 
- zona rural (RU) 
- illa de canet – PEIN  

 
Fontanilles 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari (V) 
- sistema hidrogràfic (H) 
- zona agrícola (SA) 
- zona de protecció natural i paisatgística (SPD) 

 
Ullà 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari (V) 
- sistema fluvial (F) 
- zona de protecció agrícola (Pa) 
- zona de sistema hídric (I) 

 

Sant Martí Vell 

 
• Sense planejament 



 

 

Gualta 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema de comunicació (1) 
- sistema de protecció de sistemes generals (5) 
- rústec (14) 
- agrícola (15) 

 
Sant Jordi Desvalls 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari 
- sistema de recs i rieres 
- zona de valor agrícola 
- zona agrícola de protecció 
- zona forestal 
- zona d’arbredes 
- zona de protecció vegetal 

  
Torroella de Montgrí 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema comunicacions viàries (V) 
- sistema d’equipaments (E) 
- sistema de serveis tècnics (ST) 
- sistema hidrològic (HT) 
- rural de protecció agrícola (RA) 

� general (RA-G) 
� per a hortes (RA-H) 
� antiga llera del Ter (RA-LL) 

- protecció de béns d’interés arqueològic, cultural i 
botànic (CP) 
- conjunts d’interès històric (CPB-H) 
- protecció ecològica (PE) 

� dunes (PE-D) 
 

Construccions existents: 
 
Cal destacar la gran quantitat d’elements presents relacionats amb l’aigua, des de 
fonts, com la del Cimà a Sant Julià de Ramis; safarejos, com el de les dones a Salt; 
pous, com el de Canet i Torroella a La Tallada d’Empordà; sèquies com la de 
Vinyals o la Monar; a molins, preses, rescloses, centrals hidroelèctriques, plantes 
de tractament, etc. 
 
Al llarg de tot l’espai ens trobem amb gran quantitat de masos, com el de Can 
Baldiret a Bordils, Can Pagès a Ultramort o Can Caballé a Sant Julià de Ramis. 
 
Altres elements amb gran valor natural, històric i artístic són el Jaciment del camp 



 

 

de Can Caballé, les restes de la Canòniga de Santa Maria d’Ullà, el Roure de les 
Arenes o l’Alzina del Mas la Cànova. 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’espai presenta diferents impactes entre els quals destaquen: la canalització del llit 
del riu a partir de motes, les quals han desestructurat la vegetació de ribera i han 
evitat la implantació de zones de sedimentació; l’ocupació del domini públic 
hidràulic per conreus i plantacions; la presència d’abocaments de deixalles 
domèstiques i runes a les lleres; la presència d’explotacions o zones d’extracció i 
classificació de sorres i graves; la presència excessiva d’espècies al�lòctones, com 
els abundants canyars (Arundo donax), la robínia (Robinia pseudoacacia), el 
negundo (Acer negundo), el miraguà (Guanamino sp.); la pol�lució de les aigües 
pels efectes d’alguns abocaments incontrolats o la contaminació difusa dels 
conreus, i l’ocupació per part de nuclis urbans i polígons industrials de certes zones 
amb un risc alt d’inundació per avingudes. Finalment també, es vol esmentar la 
presència de construccions obsoletes, abandonades i amb un estat degradació 
important al voltant de les principals infraestructures viàries, aspecte que des d’un 
punt estètic i paisatgístic el podem considerar com a negatiu. 

 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
En conjunt, seria interessant desenvolupar un Pla especial de protecció i millora del 
medi natural, per tal d’incorporar mesures de gestió forestal i restriccions i 
prohibicions pel que fa a les extraccions d’àrids, moviments de terres o d’altres 
usos incompatibles amb la preservació de l’espai. Tanmateix, caldria incloure 
limitacions pel que fa a la possibilitat d’executar obres de canalització de la llera. 
Altres actuacions que es podrien dur a terme són: garantir la neteja i recuperació 
d’aquelles zones que estiguin indegudament ocupades; posar en marxa un 
programa de control d’abocaments; aplicar una gestió ambiental acurada 
mitjançant les eines que ofereix la custòdia del territori; i evitar la conversió de 
zones humides en zones de conreus. Caldria també analitzar la conveniència 
d’impulsar la creació d’un Parc fluvial, mitjançant la redacció i tramitació d’un 
projecte públic per a l’execució d’itineraris peatonals, la recuperació de zones 
arbrades amb espècies autòctones, la supressió dels canyars, etc. 
 
Aquest Pla també hauria d’incloure vetllar per la progressiva millora de la qualitat 
de les aigües, delimitar de forma efectiva les àrees de servitud i domini fluvial, 
recuperar una franja de bosc de ribera a banda i banda de la llera del riu i per tant 
substituir els canyars i les espècies arbòries foranies per espècies autòctones. 
 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Seguint el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell 

d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua es recomana el que els usos 
en aquesta zona haurien de tenir en compte els períodes d’avingudes: 

a. En la zona d’inundació amb període de retorn de 10 anys no es pot 
admetre cap ús, llevat d’aquells previstos a la legislació aplicable en 
matèria de domini públic hidràulic. Alhora caldria evitar la replantació 



 

 

de la vegetació de ribera amb l’acàcia, el plàtan i altres espècies no 
autòctones. 

b. En la zona d’inundació amb període de retorn de 100 anys no es pot 
admetre cap nova edificació o construcció ni cap ús o activitat que 
suposi una modificació sensible del perfil natural del terreny. Alhora 
caldria evitar la replantació de la vegetació de ribera amb l’acàcia, el 
plàtan i altres espècies no autòctones. 

c. En la zona d’inundació amb període de retorn de 500 anys no es pot 
admetre àrees d’acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus 
d’edificació que es pugui veure afectada per una riuada.  

 
b) De manera general s’hauria de definir un radi de protecció de les surgències 

hídriques de 50 m per garantir el manteniment de cabal de sortida. 
 
c) La redacció per part dels municipis de Bescanó i Sant Gregori del Pla 

Director de les ribes fluvials del Ter es veu com un fet positiu que caldria 
estendre a tots els municipis per on circula el Ter. Aquest pla contempla la 
conservació i millora del paisatge riberenc a través de la restauració d’espais 
degradats, el manteniment del mosaic agroforestal, el restabliment de la 
vegetació de ribera pròpia de casa nostra i el desenvolupament d’un turisme 
lligat al riu. 

 
d) Caldria en tot l’espai prohibir l’edificació de noves construccions sense 

vincles amb l’activitat agrícola, ramadera i forestal i sense acreditar la unitat 
mínima de conreu de 4,5 Ha. en secà i 1,5 Ha. en regadiu i 25 Ha. en sòl 
forestal. Així mateix no s’haurien de permetre nous habitatges en indrets on 
ja hi ha algun habitatge per ampliació del programa familiar. Es poden 
permetre ampliacions fins a un 20% de les construccions i habitatges 
actualment existents i, tal i com s’estableix al planejament de Colomers o de 
Vilopriu, caldria fixar la impossibilitat de vendre la construcció en un termini 
de 10 anys o la obligatorietat de ser primera residencia pel que fa als 
habitatges. En les masies existents no s’hauria de permetre la seva divisió 
per tal de permetre-hi altres habitatges. 

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

hauria d’estar condicionat a la redacció d’un Pla especial que contempli entre 
altres aspectes un estudi d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes 
territorials. 

 
f) S’hauria de prioritzar la utilització de les actuals vies de comunicació i 

corredors existents procurant mantenir la unitat de les explotacions i evitant 
la fragmentació dels camps i les zones arbrades. En qualsevol cas, l’obertura 
de nous camins s’hauria de realitzar per mitjà d’un Pla especial, sense que 
comportin terraplens de més de dos metres, desforestació o erosió del sòl. 

 
g) La construcció de tanques en espais oberts hauria de limitar-se a aquells 

casos en què siguin imprescindibles en funció de l’ús i les circumstàncies del 
lloc. Les tanques haurien de ser de vegetal viu o de materials que permetin 
la transparència i el pas de la petita fauna terrestre pròpia del lloc. No 
s’haurien d’admetre tanques d’obra, llevat de murs de pedra seca. 

 
h) Als municipis de Sant Julià del Llor i Bonmatí, Bescanó, Sant Jordi Desvalls i 

Sant Julià de Ramis hi ha una zona de sòl reservada per a serveis tècnics, en 



 

 

el qual hi ha prevista la implantació de diferents estructures orientades 
aquesta funció. La implantació en aquestes zones així com la utilització 
d’àrees no programades aquests fins hauria d’estar condicionat a la redacció 
d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un estudi d’impacte 
ambiental i paisatgístic i els efectes territorials. 

 
i) Les indústries extractives existents al llarg del Ter han provocat que en 

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

 
j) Tal i com estableix Sant Gregori per la instal�lació d’hivernacles s’hauria de 

redactar un informe ambiental on s’indiquin el tipus d’hivernacle, la situació i 
el seu impacte visual i el tipus de cultiu que s’hi realitzarà. 

 
k) Sant Julià de Ramis hauria de modificar la seva normativa per tal d’evitar 

l’aparició de noves construccions en sòls classificats com a Parcs Urbans 
(article 126 de la normativa).  

 
l) A Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Flaçà, Sant Jordi Desvalls, Bescanó, 

Cèrvia de Ter i Gualta caldria evitar la construcció de noves explotacions 
ramaderes intensives o industrials i només, permetre l’ampliació de les 
actualment existents sempre i quan estiguin per sota de les 200 Unitats 
Ramaderes. 

 
m) Tal i com s’estableix al municipi de Flaçà, qualsevol actuació ha de garantir 

la conservació dels elements naturals, de la flora, la fauna i el paisatge i es 
prohibeix explícitament en sòl no urbanitzable la instal�lació de cartells de 
propaganda, els abocaments de deixalles, i l’establiment de plantes de 
tractament de residus. 

 
n) Cal destacar que la normativa de Sant Julià de Ramis estableix una regulació 

específica per a la protecció del paisatge en base als objectius del Conveni 
Europeu del Paisatge i alhora té previst el desenvolupament de Plans 
Especials Urbanístics al llarg de la riba del Ter. 

 
o) Tal i com estableixen els municipis de Sant Gregori i Foixà no s’hauria de 

permetre cap tipus d’edificació en punts culminants o sobre carenes. Les 
edificacions s’haurien de situar sempre en terrenys amb pendents inferiors al 
20%. 

 
p) La normativa de Foixà no hauria de permetre la construcció d’edificacions 

destinades a l’entreteniment en el sistema fluvial (article 37) i la zona 
d’interès fluvial (article 76). En el mateix sentit Colomers hauria d’evitar 



 

 

aquest tipus de construccions en la zona de protecció fluvial (article 94) i 
Girona no hauria de permetre activitats extractives al sistema de parc fluvial 
de les deveses (article 169). 

  
q) El municipi de Sarrià de Ter estableix com a sòl urbanitzable les deveses de 

la riba del Ter, en aquest sentit caldria modificar la normativa (article 91) 
per tal excloure la zona de qualsevol procés urbanístic. 

 
r) Seria d’especial interès la redacció i aprovació d’un Pla Especial de les Hortes 

del Ter de caràcter plurimunicipal. El pla hauria de fomentar les bones 
pràctiques en l’ús del sòl i de l’aigua, la implantació de l’agricultura ecològica 
i l’abandonament progressiu de la utilització d’adobs o de tractaments 
químics de plantes que tinguin característiques potencialment contaminants. 
Les iniciatives d’alguns municipis com el de Salt i de Girona poden servir de 
referència per aplicar aquest pla plurimunicipal. 

 
s) A Verges, caldria desenvolupar una normativa més acurada i que no vagi 

delegada al règim general que estableix la Llei de d’Urbanisme. Sant Martí 
Vell hauria de desenvolupar de manera urgent la redacció d’un POUM que 
garanteixi la protecció d’aquesta zona. 

 
t) Sant Joan de Mollet permet la continuïtat dels usos industrials existents a la 

carretera C-255 i alhora admet una ampliació de fins el 50% de l’edificació. 
Aquest tipus d’activitat és incompatible amb el correcte desenvolupament de 
la zona agrícola on es situa i per tant només s’hauria de permetre mantenir 
l’activitat sense possibilitat d’ampliació fins el cessament de l’ús actual. 

 
u) Sant Jordi Desvalls hauria de millorar la protecció dels sòls limítrofs al riu 

Ter actualment classificats com a valor agrícola. 
 
v) A Torroella de Montgrí no s’hauria de permetre la construcció de cap tipus 

d’edifici en sòls classificats com de protecció ecològica. 
 



 

 

 
 


