
 

 

Plans i closes del Daró i la riera Grossa 
 
Codi: 36 
 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
561,00 ha. Torroella de Montgrí, Pals i Fontanilles. 

 

Delimitació: 
 
Espai limitat al Nord per la carretera de la Fonollera (tot i que inclou també el 
puig del Mas Pinell de Dalt), al Sud pels recs d’es Coll i la Gilda, a l’Oest per la 
carretera de Torroella de Montgrí a Pals, i a l’Est per la zona PEIN dels 
aiguamolls del Baix Empordà. 

 

Caracterització de l’espai: 
 
Gran espai al mig del que fou l’antiga zona d’inundació del riu Daró. Es tracta 
d’una àrea de caràcter agrícola, actualment dedicada en la seva major part al 
conreu de l’arròs. Ha estat aquesta pràctica agrària la que ha portat en els 
darrers anys a una important homogeneïtzació del paisatge, que es fa del tot 
manifesta en l’eliminació generalitzada dels elements arbrats. El sector és 
travessat per un bon nombre de recs i corrents d’aigua (el Daró Vell o rec del 
Molí, la riera Grossa, el rec d’es Coll, la riera Nova, etc.). A la part septentrional 
s’aixequen tres petits turons de conglomerats i gresos (terciari) damunt el pla, 
són el puig Mascaró, el puig del Mas Pla i el puig del Mas Pinell de Dalt. En 
aquests turons hi creixen les brolles i algunes restes d’alzinar.  

Pel que fa a les construccions, hi destaquen el conjunt del Molí de Pals i el Mas 
Pinell de Dalt, i d’altres menors, de servei a les pràctiques agrícoles. Cal destacar 
molt especialment la presència d’una pista d’envol d’ultralleugers vora la 
carretera de Torroella, amb un seguit de naus i un petit edifici de suport. 



 

 

 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 

Es tracta de la prolongació natural terra endins dels aiguamolls de Pals, amb els 
que no es pot establir cap límit ni separació estricta sense caure en 
arbitrarietats. L’àrea és d’especial interès pels seus paisatges, símbol d’unes 
pràctiques agràries lligades a l’aigua com a recurs. Val a dir que aquests 
ecosistemes tenen una gran significació per a les aus aquàtiques, que són 
especialment significatives durant les èpoques de pas. Aquesta gran zona, 
juntament amb les altres que es defineixen en aquest catàleg, és part 
indestriable d’una connexió biològica i paisatgística amb les terres més interiors i 
de muntanya.  

La seva preservació, en tant que zona agrícola dedicada al conreu de l’arròs, es 
pot considerar com a fonamental pel manteniment de la colònia d’ardeids, amb 
prop de 1.500 parelles d’esplugabous (Bubulcus ibis), martinet blanc (Egretta 
garzetta) i martinet de nit (Nycticorax nycticorax), situada a les properes Illes 
Medes. 

 
Qualificació urbanística: 
 

Pals 

  

• Sòl no urbanitzable:  
- Rural de protecció agrícola RA. 
- Sistema hidrològic Clau HD. 

 

Fontanilles 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Sistema Clau H. 
- Protecció paisatgística Clau SPD 
- Agrícola de regadiu Clau SA. 

 
Construccions existents: 
 
Són d’interès les construccions afegides als masos: el Mas Pinell de Dalt, el Molí 
de Pals i el Mas Gelabert. Tot i que el Mas Pinell de Dalt i el Molí de Pals són els 
més interessants, la normativa d’arranjament de les edificacions ha de 
presentar-se conjunta per a totes les àrees de sòls agrícoles i forestals. 

 
 

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

A més d’aspectes com la contaminació de les aigües per l’ús de fertilitzants i 
fitosanitaris, més complexes i pels que caldria treballs més acurats, destaca 
especialment la homogeneïtzació del paisatge que s’ha donat en aquestes 
darreres dècades, per les pràctiques adquirides en el conreu de l’arròs. A part de 
l’eliminació dels elements arbrats, que afecta tant als marges dels conreus com 
als corrents d’aigua, cal també considerar la roturació de les closes i la seva 



 

 

conversió en arrossars. La presència d’un camp per l’envol d’ultralleugers i les 
instal�lacions annexes, és també un important element de distorsió dels valors 
naturals i ambientals de la zona. Finalment, esmentem la incidència sobre l’espai 
de les activitats residencials i lligades a l’oci que es situen perimetrals a la zona. 
De forma genèrica, l’estat de l’àrea es pot considerar com de correcte. 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Aquest indret representa la part final de la gran badia terrestre que arrenca del 
turó de Palafrugell i s’aboca cap a mar en els antics aiguamolls entre Pals i 
l’Estartit. És una corretja de transmissió paisatgística al sòl agrícola que es 
conserva encara amb unes qualitats excepcionals, donada la gran pressió 
econòmica i urbanística. 

Seria del tot oportú impulsar pràctiques agràries més respectuoses amb els 
valors i el potencial ambiental de la zona. Especialment important és la 
recuperació dels elements arbrats, ja sigui als marges dels conreus, o a les vores 
dels cursos d’aigua. L’activitat constructiva ha d’estar estrictament limitada a 
aquells elements imprescindibles per a les tasques agràries, i sempre amb una 
atenció especial a la seva integració paisatgística. De forma òptima, l’actual 
instal�lació per a l’envol d’ultralleugers hauria de cercar un nou emplaçament. 

 
 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Classificació de tota l’àrea com a sòl no urbanitzable d’especial protecció i 

inclusió al Catàleg del Patrimoni natural dels municipis. 
 

b) Redacció i aprovació d’un pla especial de protecció que garanteixi el 
manteniment dels usos agraris actuals i prohibeixi la instal�lació d’usos 
diferents als de conreu, com ho serien els camps de golf, l’habitatge 
unifamiliar aïllat, les infraestructures viàries, les depuradores, les naus 
destinades a magatzem, les línies d’alta tensió, l’obertura de nous 
camins, etc. 

 
c) Aquest pla especial caldria estar dotat de pressupost per a fomentar la 

pràctica de l’agricultura ecològica i d’impedir la utilització d’elements 
potencialment contaminants, així com per aconseguir la recuperació de 
closes i bandes arbrades. 

 
d) Tanmateix, el referit pla especial hauria d’establir les mesures adients per 

solucionar la problemàtica derivada de l’emplaçament a la zona de la 
pista d’envol i de les instal�lacions annexes. 
 

e) Seria d’interès la incorporació d’aquesta àrea al Parc Agrari, creació que 
es proposa al present Catàleg, a fi i efecte de garantir el manteniment 
dels usos tradicionals i dels ambients naturals encara existents. 
 

f) Caldria limitar l’artificialització dels sistemes de recs i rieres, així com 
prohibir la seva canalització amb obra de fàbrica, soterraments, i 
entubaments que alterin les condicions naturals del mateixos. 
 



 

 

g) Es suggereix la conveniència de sol�licitar la incorporació d’aquesta àrea a 
l’espai PEIN dels Aiguamolls del Baix Empordà, donada la seva vinculació 
directa amb aquest espai i la identitat dels valors naturals presents a 
ambdues zones. 
 

h) Podrien impulsar-se projectes ambientals mitjançant l’arrendament 
d’algunes zones de singulars valors naturals i immediates als cursos 
d’aigua, així com de terrenys susceptibles d’inundació, per tal de 
fomentar la recuperació dels ambients i zones humides. 
 

i) Caldria avaluar la possibilitat de promoure la inclusió de l’àrea (total o 
parcialment) a l’Inventari de Zones Humides de Catalunya. 
 

j) 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. 

 
 

 


