
 

 

Plans del Daró a Gualta i Fontanilles, Estanys de Pals i de 
Boada, i plans de Sant Feliu, Pals i Torrent 
 
Codi: 37 
 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
1.793,80 ha. Gualta, Fontanilles, Palau-Sator, Torrent i Pals. 

 

Delimitació: 
 
Extensa zona situada entre la carretera de Torroella de Montgrí a Parlavà, al 
Nord, la carretera de Pals a Torrent al Sud, la línia que dibuixen els nuclis de 
Gualta, Fontanilles, Palau-Sator, Fontclara, Sant Julià de Boada, Sant Feliu de 
Boada i Torrentí, a l’Oest, i la carretera de Torroella a Pals i aquest darrer nucli, 
a l’Est. 

 

Caracterització de l’espai: 
 
Es tracta de la gran zona inundable que s’estructura al voltant del riu Daró, en 
segona línia de mar. És un espai de naturalesa marcadament agrícola, esquitxat 
i limitat, en la seva part més interior, per petits turons que s’alcen enmig del pla. 
Hi destaca la presència dels antics estanys de Pals, avui en dia ocupats per 
arrossars, i de Boada (aquest últim amb zones inundades periòdicament i durant 
gran part de l’any). El sector acull diferents masos i edificacions vinculades a les 
tasques agrícoles, algunes de les quals s’han reconduït cap a la segona 
residència. Altres habitatges han estat construïts de nou. Una complexa xarxa de 
recs i canals travessa l’àrea, configurant en el seu conjunt un paisatge de gran 
bellesa. La vegetació espontània de les àrees de planura és la pròpia de les 
tanques arbustives i arbrades de la terra baixa, mentre que als turons trobem 
restes d’alzinar i brolles d’estepes i brucs. 



 

 

 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Des del punt de vista paisatgístic, la valoració de tota aquesta zona ha de 
permetre preservar una de les estampes més característiques i definitòries del 
pla baix empordanès. El manteniment de tots aquests espais, a part del seu 
valor agronòmic, esdevé fonamental per a la identitat del territori i el 
reconeixement per tots aquells que el visiten. Des del punt de vista dels recursos 
naturals, l’àrea acull mostres completíssimes de la flora i fauna d’aquests 
ecosistemes, especialment de l’avifauna lligada a les zones humides. Aquesta 
riquesa d’espècies d’aus és molt important en els estanys de Boada, on hi 
nidifica ocasionalment l’arpella (Circus aeruginosus), en l’antic estany de Pals i 
en totes les àrees d’arrossars i la xarxa de drenatge. Cal en compte el paper de 
connector paisatgístic que el sector efectua, enllaçant l’espai de les Gavarres 
amb les àrees costaneres dels aiguamolls del Baix Empordà. 

 

Qualificació urbanística: 
 

Gualta 

 

• SNU rústec Clau 14. 
• SNU agrícola Clau 15. 
• Sistema de protecció Clau 5. 

 

Fontanilles 

 
• SNU agrícola de regadiu Clau SA. 
• SNU protecció paisatgística Clau SPD. 
• SNU agrícola secà Clau SR. 
• SNU sistemes Clau H i Clau V. 
• SNU Sòl forestal de protecció Clau SF1. 
• SNU Sòl forestal de repoblació Clau SF2. 
• Àrea arqueològica P1 Paratge de la Font Roqueta Clau 3b. 

 

Palau Sator 

 
• SNU Sòl agrícola Clau N2. 
• SNU Sòl rústec Clau N1. 
• SNU Sistema de protecció de comunicacions Clau Pc. 
• SNU Sistema de serveis tècnics Clau T. 

 

Pals 

 
• SNU Protecció agrícola Clau a1. 
• SNU Protecció agrícola Clau a2. 

 

Torrent 

 
• SNU Zona agrícola Clau A. 
• SNU rústec Clau R. 

 



 

 

Construccions existents: 
 
S’aprecien coberts i cabanes al costat de les masies, així com instal�lacions 
d’hivernacles amb cultius intensius, dels que cal controlar el creixement i 
extensió. En destaquem el Mas Sant Pare, el Mas Montellà dalt de la carena, el 
Mas Galló, i el Mas Gomis, entre d’altres. Cal fer notar l’assentament de pobles 
als turons (Fontanilles), o prop del riu (Gualta). 

 

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

L’àrea es troba en bon estat de conservació, tot i la pressió de les activitats 
urbanístiques i de serveis de les àrees limítrofes, decisives a l’hora d’establir el 
perímetre. Com a greuges o factors d’amenaça més importants cal destacar la 
presència de construccions (granges, naus agrícoles i hivernacles) discordants 
amb l’entorn paisatgístic, les segones residències i vivendes de nova construcció, 
les pràctiques agrícoles agressives o de complexa integració en l’entorn, la 
perillosa homogeneïtzació del paisatge en algunes zones d’arrossars (Mas Carles 
o Mas Saulot), la dessecació i el colgament de zones humides a l’estany de 
Boada, així com els abocaments de runes a la zona de la muntanya dels Gossos i 
a la vora del riu Daró.  

És especialment significatiu l’impacte que es deriva de la canalització dels cursos 
d’aigua (riu Daró, riera Grossa i riera Nova), amb la destrucció de la vegetació 
de ribera i la banalització de l’entorn, sovint amb abundosa presència de 
canyars. 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 

Seria convenient afavorir pràctiques agràries més respectuoses amb els valors i 
el potencial ambiental de la zona. Resulta especialment important la recuperació 
de les bandes arbrades a les vores dels canals i cursos.  

Pel que fa a l’activitat constructiva, és necessari que estigui estrictament 
limitada a aquells elements imprescindibles per a les tasques agràries, i sempre 
amb una atenció especial a la seva integració paisatgística. Caldria regular molt 
bé les instal�lacions de granges, els hivernacles i les petites barraques de suport 
a l‘activitat agrícola.  

La recuperació dels estanys de Boada i de Pals –aquest darrer amb més 
dificultats–, esdevenen objectius prioritaris.  

Finalment, es fa imprescindible netejar i restaurar els punts d’abocament que se 
situen vora el riu Daró i prop del nucli de Gualta. 

 
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, 

amb establiment d’un estricte règim d’usos, que garanteixi la vinculació 
de tot l’espai a l’activitat agrícola, així com la recuperació dels antics 
estanys. 
 



 

 

b) Desenvolupament del règim de protecció mitjançant un Pla Especial 
regulador del sòl no urbanitzable en tots aquests municipis, on es fixin 
tots els usos prohibits, inclosos l’ús residencial amb habitatge unifamiliar 
aïllat, així com càmping, caravàning, camps de golf. De la mateixa 
manera, es fa necessària la prohibició de la implantació de nous usos 
industrials, fins i tot els vinculats a l’activitat agrícola i ramadera en el cas 
de tenir gran impacte, com ho serien la instal�lació de grans magatzems, 
grans granges, naus o cambres frigorífiques. Al pla especial s’hi haurien 
d’establir mecanismes d’ajut i foment d’aquesta activitat agrària. 

 
c) La creació de la figura d’un gran parc agrari, promogut pels diferents 

municipis, amb l’impuls i suport del Consell Comarcal i de la Diputació de 
Girona, facilitaria la preservació de l’espai i la dotació de mitjans 
econòmics suficients pel foment de les bones pràctiques agrícoles, per a 
la recuperació de zones arbrades als cursos d’aigües, etc. 

 
d) La constitució d’un consorci entre les administracions permetria gestionar 

l’espai amb majors beneficis ambientals. 
 
e) Caldria incorporar la major part de l’àrea al Catàleg del patrimoni natural 

dels diferents municipis. 
 
f) Resulta necessari prohibir la canalització amb obra de fàbrica dels recs i 

rieres presents a la zona. 
 
En general, les diferents qualificacions urbanístiques i règims del sòl inclosos a 
les normes subsidiàries dels municipis afectats, tot i respectar la seva condició 
de sòl no urbanitzable, són manifestament insuficients per preservar els valors 
naturals de la zona. Són insuficients, especialment, en permetre la construcció 
de nous habitatges unifamiliars aïllats o d’instal�lacions declarades d’utilitat 
pública i interès social (camps de golf, zones d’acampada, depuradores, sistemes 
de gestió de residus,etc.). Per aquesta raó, la restricció d’aquests usos s’ha 
d’impulsar mitjançant la redacció del pla especial plurimunicipal abans referit. 

A títol d’exemple, les Normes de Palau Sator permeten, expressament, al sòl 
rústec Clau NU-1, les zones d’acampada (admetent totes les categories: luxe, 
primera, segona i tercera) i a la Clau T, les instal�lacions per gestió de residus. 

Les Normes de Pals permeten a tots dos tipus de sòl de protecció agrícola, l’ús 
residencial mòbil, definit com a activitats d’allotjament mitjançant l’acampada i 
aparcament de caravanes, l’habitatge unifamiliar no rural, i l’ús extractiu (a la 
Clau a2). Usos, tots ells, manifestament incompatibles amb l’estricte vinculació 
de l’àrea a l’activitat agrícola. 

D’altra banda, la restricció d’usos és indispensable, especialment a la vista de tot 
el moviment especulatiu que s’ha generat a la zona com a conseqüència de la 
instal�lació a Gualta del Golf Empordà i les seves grans edificacions construïdes 
al mig de la Plana, així com amb la successiva entrada de molts grups financers 
que promouen urbanitzacions en els petits municipis de la segona línia del litoral 
així com camps de golf amb complexos immobiliaris. 

 

g) Inclusió dels estanys de Boada i de Pals a l’Inventari de Zones Humides. 
 

h) Adopció, per part de l’Agència Catalana de l’Aigua i del Departament de 
Medi Ambient, de mesures de planificació hidrològica, i endegament d’un 
projecte ambiental tendent a la recuperació dels referits ambients humits 



 

 

i a la millora de l’estat natural del conjunt de cursos d’aigua presents a la 
zona. 
 

i) L’establiment de fórmules d’arrendament, compra o cessió d’ús d’alguns 
sectors de sòl d’aquesta gran àrea, a favor d’entitats sense ànim de lucre 
o de fundacions, permetent l’endegament d’aquests projectes. 
 

j) L’extraordinari valor dels espais agraris, pel que fa al manteniment de 
l’equilibri territorial (especialment en aquelles zones sotmeses a pressions 
urbanístiques, com ho són tota la segona línia del litoral gironí i en 
particular la plana empordanesa), fan convenient l’impuls i posada en 
marxa de les línies d’ajut, mesures i programes ambientals específics pel 
manteniment, suport i recuperació de les activitats agràries. Aquests 
programes i ajuts estan previstos a la Llei 18/2001 de 31 de Desembre 
d’orientació agrària. A tal efecte, caldria implicar a totes les 
administracions públiques per tal d’implementar, de forma immediata, la 
posada en marxa de les indicades mesures a l’àrea on es proposa la 
constitució d’aquest important Parc Agrari. 
 

k) La figura dels contractes territorials d’explotació, prevista en la indicada 
Llei (articles 2.d, 4.f i 21.e), tot i trobar-se encara pendent de 
desenvolupament reglamentari, podria ser un mecanisme adient per tal 
de garantir un aprofitament agrícola dels terrenys compatible amb una 
gestió ambiental adequada, tot atorgant els corresponents incentius o 
compensacions econòmiques als propietaris i pagesos que es vinculin 
amb els referits compromisos. 

 
 

 
 


