
 

 

Prat de l’Oliva i de les Fonolledes 
 
Codi: 94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
105,20 ha. El Far d’Empordà. 

 
Delimitació:  
 
L’espai queda delimitat per diversos camins rurals. En aquest sentit pel nord queda 
delimitat pel camí de l’Oliva, a l’est pel camí que va de l’Oliva fins al Mas Bordes, al 
sud pel camí del Mas Vidal i per l’oest pel camí de les Batllies. 
  

Caracterització de l’espai: 
 
Espai que abasta el que antigament ocupaven l’estany de l’Oliva i l’estany de la 
Fonolleda. Actualment es tracta d’una zona agrícola, bàsicament de cereals i 
farratges, tot i que també alberga dos prats de dall de gran interès, que es situen 
en la zona que antigament ocupaven aquest dos estanys.  
 
El prat de dall (Arrhenatheretum elatioris = Gaudinio-Arrhenatheretum) que 
correspon a l’estany de l’Oliva, es situa entre el veïnat de l'Oliva, el Mas Sargent i el 
Molí de Baix, i es caracteritza per la presència d’una freixeneda inundable de terra 
baixa i d’espècies de flora de gran interès, com l’Orchis laxiflora i l’Ophioglossum 
vulgatum. En el prat de dall (Arrhenatheretum elatioris = Gaudinio-
Arrhenatheretum) que correspon a l’estany de la Fonolleda i que queda comprès 
entre el Mas Carbó i el camí de la Rutlla hi destaca la presència d’espècies de gran 
interès botànic, com l’Orchis laxiflora, l’Ophioglossum vulgatum, i el Teucrium 
scordium subsp. Scordioides. 

 
 
 
 
 



 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Els principals motius que argumenten la inclusió d’aquest espai al catàleg tenen a 
veure amb la presència de prats de dall de terra baixa (Arrhenatheretum elatioris = 
Gaudinio-Arrhenatheretum) cada vegada menys freqüents a Catalunya i per la 
presència d’espècies de flora de gran interès. 

 
Qualificació urbanística: 
 
El Far d’Empordà 
 

• Sòl no urbanitzable:  

 

- protegit d’interès agrícola i ramader (D1) 
- sistema general de serveis (4D) 
- sistema general hidrogràfic  

 

Construccions existents: 
 
L’espai inclou diverses construccions, entre les quals dominen les explotacions 
agrícoles i ramaderes. 
 

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

Es tracta d’un espai eminentment agrícola i com a tal, presenta un bon estat de 
conservació. Tot i que, com a impacte, caldria mencionar la intensificació dels 
conreus, fet que ha comportat d’una banda, la desaparició dels marges arbustius i 
arbrats que separen els diferents camps i de l’altra, la conversió dels antics estanys 
en conreus.  
 
De manera indirecta també cal esmentar que l’espai limita amb una activitat 
extractiva dedicada a l’explotació de graves i que recentment ha finalitzat 
l’activitat. 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Mantenir els usos del sòl actual i protegir els prats de dall. 

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

a) Caldria evitar la construcció de noves explotacions agrícoles i edificacions 
residencials. Només s’hauria de permetre l’ampliació en un 20% de les 
actualment existents i la construcció d’edificacions complementàries 
(magatzems, coberts i construccions auxiliars agrícoles) tal i com s’estableix 
en la normativa actual. 

 



 

 

b) Aquestes darreres han de presentar una composició arquitectònica 
tradicional del lloc amb materials de bona qualitat i adequats amb l’entorn, 
una propietat mínima de 4,5 Ha. en una única finca, i han de suposar com a 
màxim una ampliació de 50 m2. 

 
c) No s’haurien de permetre les construccions i instal�lacions vinculades a 

l’execució, manteniment i servei de les obres públiques, com tampoc les 
edificacions i instal�lacions d’utilitat pública i interès social. 

 
d) No s’hauria de permetre l’ús d’activitats extractives. 
 
e) Tot i que la regularització de les tanques es considera adequada, caldria que 

es garantís, en tots els casos exposats, la permeabilitat per a la fauna, 
excepte en el cas que aquestes es situïn de manera adjacent a les 
instal�lacions agropecuàries,  masos o habitatges.  

 
f) Caldria ampliar el sistema de protecció de rius, rieres i recs de 10 a 25 m. a 

partir dels marges que delimiten el curs d’aigua i prohibir-hi les obres o 
utilitzacions que modifiquin la seva naturalesa, com també les construccions 
i en especial el seu cobriment. 

 
g) Les zones forestals recobertes o dominades per freixes haurien d’adoptar 

d’una protecció total de manera que caldria evitar la seva tala i garantir-ne 
la seva conservació.  

 
h) La inclusió d’aquesta zona dins del catàleg de protecció del patrimoni que 

preveu la mateixa normativa, esdevindria una actuació clau per augmentar 
al màxim les condicions de protecció com també els condicions d’ús que han 
de garantir la pervivència dels dos prats de dall i de la freixeneda. 

 

 


