
 

 

Deveses de la Fonollera 
 
Codi: 34 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
41,20 ha. Torroella de Montgrí. 
 

 
Delimitació: 
 
Sector del pla del Ter situat a ponent de la zona de la Fonollera, entre la 
carretera de la Gola i la carretera al Mas Pinell. 
  
 

Caracterització de l’espai: 
 
Àrea de planura ocupada per parcel�les de regadiu. Absència d’arbres a la zona, 
així com de cap mena de construcció. Paisatge mosaic, caracteritzat per les 
diverses textures del territori.  

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 

La funció d’aquesta faixa de conreus és aportar una major protecció als 
aiguamolls del Baix Empordà, al sector de la Fonollera, que dibuixen en aquesta 
zona un corredor molt estret, entre l’àrea que es defineix i les instal�lacions del 
càmping “El Delfin Verde”. El seu paper és, doncs, el d’exercir de banda tampó o 
d’amortiment, ampliant la connectivitat entre els aiguamolls de la gola del Ter i 
els que se situen a la gola del Daró i de les basses d’en Coll (aiguamolls de Pals). 

 

 
 
 



 

 

Qualificació urbanística: 
 
Torroella de Montgrí 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- Rural de Protecció agrícola, subzona agrícola 

general, clau RA-G 
- Rural de protecció agrícola, subzona llera 

antiga, clau RA-LL. 
- Sistema de comunicacions viàries, camí rural, 

clau VR1. 
- Sistema hidrològic, escòrrecs, clau HD. 

 

Construccions existents: 
 
Els elements arquitectònics són inexistents. L’àrea frena els possibles conflictes i 
usos perifèrics. No existeixen construccions rellevants. 

 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 

L’àrea es troba en bon estat de conservació i no pateix cap mena d’impacte 
significatiu. Cal destacar l’absència total d’elements arbrats, contribuint a 
l’homogeneïtzació del paisatge. A més, l’espai no disposa de bandes ecotonals, 
de gran interès per la fauna. 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Fora oportú recuperar l’estructura de closa, que probablement presentaven 
aquestes zones antigament. Així, es fa necessari restablir les tanques arbrades o 
bé afavorir els elements arbrats (tamarius, freixes, saules, etc.), encara que 
sigui de forma aïllada.  

Cal mantenir aquesta àrea de pre-parc com a zona d’amortiment de l’espai 
protegit. 

 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 

 
a) Classificació de l’àrea com a sòl no urbanitzable i establiment d’un règim 

d’usos que garanteixi el manteniment del seu caràcter agrícola, així com 
el seu destí vinculat exclusivament a camps de conreu. 
 

b) La previsió, al Pla General d’Ordenació Urbana de Torroella de Montgrí, de 
la possibilitat d’implantar els usos hoteler i d’habitatge unifamiliar aïllat, 
el de restauració i magatzems no agrícoles, a la Clau RA Rural de 
protecció agrícola, és incompatible amb la preservació adequada dels 
valors naturals presents a la zona. D’aquesta manera, caldria restringir 
aquests usos en l’àrea delimitada en aquest Catàleg. 
 



 

 

c) Un pla especial de protecció del paisatge i de millora del medi rural podria 
ser un instrument adequat per a l’establiment de mesures de foment 
tendents a incentivar la recuperació de l’estructura de closes, a establir la 
presència de tanques arbrades, i a garantir una adequada gestió amb 
beneficis ambientals. Tanmateix, seria una eina per restringir els usos 
possibles en aquesta àrea, limitant o prohibint la implantació 
d’infraestructures i de noves edificacions i construccions. 
 

d) Incorporació de l’àrea a l’espai PEIN dels Aiguamolls del Baix Empordà 
per tal que pugui actuar com a zona d’amortiment d’impactes. 
 

e) Realització d’un projecte o estudi ambiental per a la implantació de 
bandes ecotonals i per a garantir l’adequada connectivitat dels aiguamolls 
del Ter i del Daró. 
 

f) La signatura de convenis de col�laboració amb la propietat, per tal de 
garantir l’adequada gestió ambiental de l’àrea, amb l’aportació de 
finançament extern especial per part de les administracions públiques; o 
bé l’establiment de fórmules d’arrendament, adquisició del sòl o cessió 
d’ús d’alguns dels sectors d’aquest espai. 
 

g) L’espai s’hauria d’incloure a la Xarxa Natura 2000 pel fet que conté 
hàbitats o espècies considerades prioritàries segons la Directiva d’hàbitats  
que estan insuficientment representades a Catalunya. 
 

 

 


