
 

 

Platja de la Fonollera i riba esquerra del Daró 
 
Codi: 35 

 

 
 

Superfície i municipis que es comprenen: 
 
12,60 ha. Torroella de Montgrí. 

 

Delimitació: 
 
La zona de dunes i platja correspon al front marí ocupat actualment pel càmping 
“El Delfin Verde” i la urbanització del Mas Pinell. Al seu extrem sud, el sector es 
perllonga incloent els espais riberencs a la banda esquerra del riu Daró, entre el 
riu i els carrers oberts de la urbanització ja esmentada.  

 

Caracterització de l’espai: 
 
En el seu front marí, l’àrea es troba ocupada per un cordó de dunes i zones de 
sorrals al sector de rereplatja. Entre la vegetació, trobem el borró (Ammophila 
arenaria), el rave de mar (Cakile maritima), el panical marí (Eryngium 
maritimum), la lleteresa marina (Euphorbia paralias) i altres espècies pròpies 
d’aquests hàbitats. Pel que fa als elements arbustius, destaca la presència de la 
bufalaga marina (Thymelaea hirsuta). Arran de mar, i en relació a la fauna, és 
habitual el corriol camanegre (Charadrius alexandrinus).  

Del camí que discorre paral�lel a la zona, en surten petites derivacions que 
penetren a l‘interior de l’espai, i que són utilitzades pels vehicles. Al sector Sud, 
els ambients de reraduna i restes de joncars donen pas al bosc de ribera del riu 
Daró, on trobem espècies com els tamarius (Tamarix sp.), el pollancre (Populus 
nigra), els saules (Salix alba), el freixe (Fraxinus angustifolia), l’om (Ulmus 
minor) i el vern (Alnus glutinosa). 

 



 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 

 

La zona comprèn ambients de sorrals i dunes, molt escassos al conjunt del país. 
A més de la singularitat d’aquests ecosistemes, i de les espècies que els 
conformen, aquest espai connecta els aiguamolls de la gola del Ter (al Nord) i de 
Pals (al Sud) per la banda de mar. El bosc de ribera del Daró també és 
especialment ufanós, amb presència de verns (Alnus glutinosa) fins gairebé el 
domini de les sorres. 

 

Qualificació urbanística: 
 
Torroella de Montgrí 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 

- Sistema litoral dunar i salobrar, clau SL. 
- Sistema hidrològic escòrrecs, clau HD. 

 

• Sòl urbanitzable, Unitat d’actuació UA1: 
 

- Sistema d’espais lliures i zones verdes, clau 
Zv. 

- Sistema de comunicacions viàries, 
aparcament, clau VA. 

 

 

Construccions existents: 
 

Els elements arquitectònics són inexistents. El patrimoni a conservar és el 
paisatge obert arran de mar. 

 

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

El sector es veu molt afectat pel trànsit de vehicles i de vianants que arriben a la 
platja trepitjant les dunes i la vegetació que suporten. A banda de la destrucció 
de l’hàbitat, cal destacar la compactació del sòl així com la banalització de l’espai 
pels efectes de la sobrefreqüentació. A la zona del Daró s’observa una certa 
reduralització de l’hàbitat (punts d’abocament). 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
 

Es fa necessari definir zones de pas per tal de limitar el trànsit rodat a la zona i 
regular l’accés de persones a la platja. Al sector del bosc de ribera del Daró, cal 
minimitzar l’impacte de la urbanització mitjançant bandes tampó, així com 
procedir a la neteja de l’espai. 

 



 

 

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

 
a) Classificació del sòl com a no urbanitzable i redacció i aprovació d’un pla 

especial de millora del medi natural que ordeni els usos, reguli els 
accessos a la platja i estableixi limitacions de pas, la prohibició 
d’abocaments, proteccions de les zones de duna i reraduna i de les 
comunitats vegetals de major importància, així com minimització 
d’impactes de la zona urbanitzada. 
 

b) La revalorització d’aquest espai, a tocar la urbanització Mas Pinell, podria 
realitzar-se mitjançant la creació d’un parc fluvial com a equipament 
públic, amb establiment d’itineraris paisatgístics tous, zones d’esbarjo, 
etc. 
 

c) L’afectació parcial d’aquesta zona pel darrer creixement de la urbanització 
Mas Pinell –tot i els dèficits urbanístics existents-, agreuja l’impacte de la 
mateixa, i es realitzen abocaments irregulars a l’estanyol present a l’àrea, 
malmeten els valors naturals.  

 
d) Tanmateix, no sembla adient la previsió de la implantació d’un 

aparcament públic immediat a una zona humida que, per definició, és 
molt fràgil i vulnerable. 

 
e) Caldria revisar aquest ús (que exigiria moviments de terres, 

explanacions, pavimentació, etc) i modificar-lo, tot garantint la 
concentració en aquest indret dels espais lliures i de les zones de cessió 
de sòl públic procedents de l’ampliació de la urbanització. 
 

f) Seria convenient dotar aquesta àrea amb la funció de zona d’amortiment 
d’impactes de l’espai PEIN Aiguamolls del Baix Empordà, tot incorporant-
la al referit instrument de planificació ambiental. 
 

g) Cal garantir el sanejament, depuració i tractament adequat de les aigües 
residuals procedents de la urbanització Mas Pinell i del càmping. 
 

h) Podria plantejar-se l’ús de l’instrument jurídic previst a l’article 22 de la 
Llei de Costes (Llei 22/88 de 28 de Juliol), consistent en la possibilitat de 
dictar normes per la protecció de determinats trams de costa per part de 
l’administració de l’Estat. La utilització d’aquest mecanisme podria 
formular-se a nivell global, és a dir, a tots els trams de platja i al front 
litoral inclosos al present Catàleg. Dites normes haurien d’impedir 
continuar edificant i urbanitzant la primera línia de litoral d’aquesta àrea, 
en una franja mai inferior als primers 100 metres. 
 

i) 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. 

 
 



 

 

 


