
 

 

Plans del Daró i el Rec del Molí entre Serra i Gualta 
 
Codi: 38 
 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 

288,90 ha. Serra de Daró, Fontanilles i Gualta. 

 

Delimitació: 
 

Espai situat seguint el curs del riu Daró, entre el pont que el travessa a Serra de 
Daró, i l’altre de Gualta. Pel Nord, el límit s’estableix a la carretera de Torroella 
de Montgrí a Parlavà. Al Sud, s’afita pels relleus del puig de la Serra i les 
muntanyes de Llebià i de Gualta. 

 

Caracterització de l’espai: 
 

Es tracta d’una zona agrícola caracteritzada per la presència de regadius i de 
closes, aquestes últimes parcialment transformades en conreus. Prop el riu 
trobem algunes arbredes. Acaben estructurant l’espai el riu i el rec del Molí. El 
Daró, perfectament encaixat entre motes, manté en el seu llit àrees de vegetació 
palustre molt interessants, així com fragments de bosc de ribera amb abundosa 
presència de saules (Salix alba) i freixes (Fraxinus angustifolia). Els canyars 
acostumen a resseguir les motes d’aquest curs d’aigua i les dels altres canals 
que travessen l’espai.  

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Àrea de gran bellesa paisatgística, manté unes comunitats de flora i fauna 
interessants, especialment per ser relatives als ecosistemes riberencs i 
aigualosos de terra baixa. D’altra banda, la zona enllaça el sector de l’estany 



 

 

d’Ullastret amb el conjunt dels plans del Daró, entre els municipis de Gualta (al 
Nord) i de Torrent (al Sud). 

 

Qualificació urbanística: 
 

Gualta: 

 
• Sòl apte per urbanitzar: 

- Sector Industrial 11. 
• Sistema de protecció Riu Daró Clau 5c. 
• Sòl urbà: Zona camí de la Gola 13. 
• Sòl no urbanitzable 

- Rústec Clau 14. 

 
 

Fontanilles 

 
• Sòl no urbanitzable 

- Zona de protecció natural i paisatgística SPD. 
- Zona Agrícola SA. 
- Sistema hidrogràfic H. 

 

Serra de Daró 

 

• Sòl no urbanitzable 
 

 

Construccions existents: 
 

Petites edificacions de caire rural que necessiten una normativa comuna: Mas 
d’en Xico Cendra, Mas Gadillà, Mas Pou, Mas de la Bomba. Espai interessant pel 
seu caràcter obert i silenciós, d’una gran harmonia. 

 

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

La zona es troba en un estat de conservació relativament bo, tot i que la 
vegetació de ribera es troba malmesa en alguns trams del riu Daró, 
especialment a les motes que en defineixen el seu curs. 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental:  
 

Al marge de la recuperació de l’estructura de closa, perduda en alguns casos per 
la seva conversió en conreus, es destaca la necessitat de potenciar el bosc de 
ribera a banda i banda del Daró. Seria oportú mantenir rengleres arbòries al 
costat dels recs i canals que travessen l’espai. La construcció ha de quedar 
restringida a aquells casos d’estricte necessitat per les tasques agrícoles que es 
fan a la zona. 

 



 

 

 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai: 
 
a) L’adequada preservació de tota l’àrea exigeix la seva classificació com a 

sòl no urbanitzable d’especial protecció i el seu desenvolupament 
mitjançant un Pla especial que permeti únicament aquells usos vinculats 
als agraris. 

 

b) Les Normes Subsidiàries del municipi de Gualta classifiquen parcialment 
els terrenys inclosos en aquesta àrea com a sòl apte per urbanitzar 
(Sector Industrial 11), permetent la implantació d’un polígon i edificacions 
industrials de fins a 12 metres d’alçada i la seva construcció aïllada o en 
filera, en parcel�les mínimes de 2000 m2 i de 300 m2 respectivament, 
amb un 70% d’ocupació del sòl i fins a 60 metres de longitud de façana, 
en cas de construcció en filera. 

 
c) La preservació dels valors de l’àrea fa necessària l’anul�lació d’aquesta 

classificació del sòl, mitjançant la modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries del municipi, per tal de reclassificar l’àrea com a sòl no 
urbanitzable, impedint la seva urbanització i conseqüent destrucció dels 
valora naturals. 

 

d) La possibilitat d’implantar zones d’acampada, habitatges unifamiliars 
aïllats i altres edificacions d’utilitat pública i interès social, al sòl rústec 
(article 81 de les Normes de Gualta), resulta incompatible amb els 
objectius de protecció del present Catàleg.  Igualment incompatible és el 
règim de la zona 13-Camí de la Gola que, després de legalitzar les 
activitats industrials i de magatzematge implantades sense ordenació 
prèvia, autoritza la seva ampliació en un 20% dels volums actuals. 
 

e) La qualificació de part de l’àrea com a zona de protecció natural i 
paisatgística, fixada a les normes de Fontanilles, resulta adequada, si bé 
la possibilitat de construir habitatges unifamiliars aïllats de caràcter 
residencial i d’altres construccions d’utilitat pública a la zona agrícola, 
podrien desvirtuar els seus valors naturals. 
 

f) L’establiment d’un règim d’usos adequat i estrictament vinculat a les 
activitats agràries, hauria d’efectuar-se mitjançant la redacció i aprovació 
d’un Pla Especial comú per tota l’àrea, integrable amb les zones 
colindants (antic estany d’Ullastret, planes del Daró a Gualta i Fontanilles, 
estanys de Pals i de Boada i Plans de Sant Feliu, Pals i Torrent). Aquest 
pla seria una eina idònia per la creació d’un important parc agrari a tota 
la zona agrícola baix empordanesa, gestionat per un consorci plural que 
garantís l’atorgament de mesures d’ajuts per fomentar el manteniment 
dels usos agrícoles tradicionals. 
 

g) Caldria incloure al Catàleg del Patrimoni natural dels municipis els 
paisatges riberencs d’interès. 
 

h) Caldria valorar la possibilitat d’impulsar la redacció i execució d’un 
projecte ambiental amb la finalitat de recuperar els marges del Daró i del 
bosc de ribera, així com la implantació de rengleres arbòries al costat de 
recs i canals, o l’adequació de passejos i itineraris peatonals. 
 



 

 

i) Tanmateix, podria fer-se ús de la fórmula dels contractes territorials 
d’explotació previstos a la Llei d’orientació agrària, com a instruments 
idonis per a garantir una gestió ambiental adequada i per compensar el 
manteniment dels usos agraris a la zona. 

 

 


