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Presentació
Paral·leles a la costa, dins del terme municipal de Torroella de Montgrí, es
troben unes de les últimes llacunes litorals existents a Catalunya. Són
batejades amb el nom dels Aiguamolls del Baix Empordà, i constitueixen un
ecosistema de petites dimensions però de gran complexitat i interès.
Són llacunes sotmeses a la influència del mar. Aquest fet fa que el paisatge
variï notablement al llarg de l’any, oferint un escenari canviant i dinàmic.
Mentre que a l’hivern i a la tardor pràcticament tot el terreny es submergeix
sota les aigües salades, a la primavera i a l’estiu les zones inundades es
redueixen a les llacunes més profundes, mentre la resta del territori es
recobreix amb un tupit mantell de vegetació adaptada al dinamisme litoral i a
un grau de salinitat.
És per aquest motiu que la disponibilitat hídrica és la variable més significativa
en la dinàmica de la zona. Per aquest motiu, gran part dels esforços esmerçats
en la preservació del medi han d’anar orientats a fomentar un ús que no
interfereixi en els processos hídrics.
En aquest marc, i a iniciativa de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí-l’Estartit,
es va endagar el projecte LIFE (LIFE 99 NAT/E/006386) que actualment s’està
duent a terme en col·laboració amb la Universitat de Girona i el Servei de
Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter. Els objectius principals
del LIFE, cofinançat per la Unió Europea i l’Ajuntament, són la restauració del
sistema llacunar del Ter Vell i de la maresma de La Pletera, la millora de
poblacions de fartet (Lebias ibera) i la ordenació del conjunt.
Per altra banda, una de les amenaces més importants són les petites
dimensions de l’indret, que el fan extremadament fràgil i sensible a possibles
alteracions com ara els abocaments, les reduccions de les zones inundades, la
fragmentació, la pressió antròpica extremadament estacional, etc. És en
aquest punt on intervé la pressió antròpica a la zona. Cal aconseguir que
aquest ús no representi una amenaça pel medi, ni tampoc que el medi
representi un inconvenient pel que fa a les necessitats de la població.
És aquest punt d’equilibri el que es pretén assolir amb el present Pla d’usos.
Fer possible la convivència d’un indret de gran complexitat i fragilitat i una
activitat humana, les necessitats i exigències de la qual creixen
exponencialment.
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Objectius
L’objectiu d’aquest projecte és elaborar el Pla d’Usos del Sòl. Per realitzar
aquesta tasca cal consensuar els interessos humans i la conservació del medi.
En aquest cas es tracta d’una feina complexa ja que s’ha de gestionar un medi
de gran sensibilitat i una activitat humana que augmenta la diversitat i
extensió d’usos en el medi, i que es regeix en gran mesura, per una
component de temporalitat.
Per arribar a aquest equilibri, s’haurà d’assolir diferents objectius:
 Conèixer les actuacions i iniciatives de conservació que s’estan realitzant
per preservar l’indret.
 Analitzar els usos que actualment hi ha en el territori.
 Conèixer les actuals necessitats de la població i de conservació del medi.
 Conèixer com la component d’estacionalitat afecta a les necessitats
humanes al llarg de l’any. No oblidem que es tracta d’un indret
d’estiueig i que la majoria dels nouvinguts són estrangers, els quals
tenen uns patrons de comportament i unes activitats diferents a les
locals.
 Conjugar aquestes
compatibilitat.

necessitats

(humana/medi)

i

avaluar

la

seva

 Determinar els punts en què s’estableixen incompatibilitats.
 Trobar alternatives a les incompatibilitats detectades.
 Consensuar propostes de planificació d’usos.
 Elaborar un Pla d’Usos que possibiliti un equilibri entre l’activitat humana
i la preservació del medi.

Bassa de les
Banyes. Autor:
Marta Ayuso
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Àrea d’estudi
L’àrea d’estudi del present Pla d’Usos es troba en el terme municipal de
Torroella de Montgrí, situat al Baix Empordà dins la província de Girona.
El Pla d’Usos engloba una àrea de 251 ha localitzades entre el massís del
Montgrí i la desembocadura del riu Ter, sobre un tram de 3 Km de litoral.
D’aquestes 251 ha unes 99,6 ha pertanyen al projecte LIFE (LIFE 99
NAT/E/006386) que cerca la recuperació i conservació dels hàbitats naturals
presents a l’àrea. A més a més cal destacar que la zona esta actualment
declarada com a espai LIC (indret d’interès comunitari), pas previ per,
posteriorment, ser declarat com a zona ZEC ( Zona d’especial conservació), fet
que l’integrarà dins de la Xarxa Natura 2000, de la Unió Europea.
Una part de l’espai és inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural (Decret 328/1992,
del 14 de Desembre), amb el nom d’Aiguamolls del Baix Empordà. Aquest
espai, però, encara no disposa de Pla Especial.
Per elaborar un Pla d’usos efectiu en aquest indret, cal entendre i tenir en
compte la influència de l’entorn sobre l’àrea natural integrada al LIFE, ja que el
medi no entén de fronteres limitades sobre un plànol. Seria una gran errada
limitar l’abast del Pla a les 99,6 ha, esmentades anteriorment, i oblidar l’efecte
que pot comportar un mal ús de les zones adjacents sobre l’objectiu de
conservació. Per aquest motiu el Pla d’usos s’estén a tot l’àmbit determinat pel
Pla de Gestió com a zona d’influència (les citades 251 ha). També es realitza
un recull dels aspectes més rellevants a ordenar en aquells espais fora de
l’àrea d’estudi que mereixen especial atenció degut al seu alt impacte, real o
potencial, i proximitat a la zona, creant un limitació de l’espai menys
condicionada pels límits administratius i més acord amb el territori.
L’àrea d’estudi s’ha subdividit en cinc espais segons les característiques
bàsiques del territori. Les mateixes característiques que determinen la seva
classificació són les que determinen els usos que pot albergar i la seva
compatibilitat.
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PEIN actual
ampliació proposada

Proposta inicial d'ampliació de l'Espai d'Interès Natural.
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Usos anteriors a la conversió turística de l’espai
A mitjans del segle XX l’àrea d’estudi estava coberta per un mosaic d’espais
destinats a l’agricultura. Es tractava d’una agricultura molt productiva ja que
tot i ser de secà, el nivell freàtic estava més alt que en l’actualitat i les
produccions eren força satisfactòries. Tant sols els conreus més litorals,
afectats per un excés de salinitat, presentaven unes produccions més
modestes. Paral·lel al mar, hi havia un sistema dunar, de llacunes i de
maresmes ben constituït ja que eren terres poc preuades per a un ús agrícola
o ramader.
Amb el “boom” turístic que s’inicia als anys seixanta, la demanda de sòl
urbanitzable per a la construcció d’hotels, càmpings i apartaments adquireix
proporcions desconegudes fins aquell moment. D’aleshores ençà, aquesta
demanda no ha deixat d’augmentar. A la zona que ens ocupa, els terrenys
utilitzats per a l’expansió de les àrees turístiques ha estat manllevat, en bona
part, a les àrees costaneres, destruint zones de dunes, reredunes i maresmes.
En el marc d’aquest “boom” turístic, a la dècada dels vuitanta es va iniciar el
projecte d’urbanització de La Pletera, a la zona de maresmes salobres del
mateix nom. Comencen els treballs de dessecació, elevació de la cota
topogràfica per poder-hi urbanitzar, etc., produint la destrucció de part de
l’ecosistema i la degradació i fragmentació de la resta.
La urbanització es va aturar per iniciativa de l’Ajuntament, que alhora va
impulsar el projecte LIFE amb l’objectiu de recuperar els ecosistemes danyats.
Amb el PGOU que es va començar a tramitar l’any 2000, es requalificaven els
terrenys, passant a ser No Urbanitzables.
A finals de segle, i degut a aquestes actuacions, s’ha de parlar de dos espais
humits inicialment relacionats que actualment evolucionen independentment,
cadascun amb les seves fortaleses i amenaces: el constituït per les llacunes del
Ter vell i les dues llacunes de La Pletera, amb el seu entorn de prats salats.
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Aspectes econòmics i població
Les zones naturals incloses a l’àrea d’estudi es troben directament sotmeses a
la influència del nucli urbà de L’Estartit i la munió de càmpings, hotels i
urbanitzacions, que caracteritzen la seva economia de naturalesa eminentment
turística. El principal reclam de la zona acosta un públic bàsicament interessat
pel sol i la platja i, en segon terme, per l’atractiu subaquàtic de les Illes Medes.
L’Estartit té una població habitual aproximada d’uns 2.300 habitants, que
arriba a 35.000 en època estival.
Així, la temporalitat és la component més rellevant tant pel que fa a l’economia
de la zona com per la seva influència sobre el medi. Aquest segon punt es fa
encara més evident quan s’observa la ubicació de l’espai seminatural que resta
respecte a la platja, les urbanitzacions i els càmpings (zones d’estada dels
visitants).
Les activitats econòmiques principals dins l’àrea d’estudi són l’agricultura i els
serveis associats al turisme de temporada: supermercats, sales de joc, bars i
restaurants.
L’ús de l’espai per part dels habitants permanents de l’Estartit és bàsicament
un ús agrícola, la pesca i la cacera, i el passeig a peu i amb gossos.
Dins l’àmbit d’estudi, en la zona d’influència del LIFE, es troba una agrupació
de magatzems situada sobre una àrea de closes.
És de destacar el fet que l’aturada de les obres d’urbanització de La Pletera i
l’endegament del Projecte LIFE es fes des de l’Ajuntament, cosa que posa de
manifest l’interès del consistori per la conservació del poc espai seminatural
que resta a l’Estartit.
Una eina que permetria avaluar la percepció dels habitants del municipi
respecte el turisme, la degradació de l’entorn i les iniciatives endegades seria
la realització d’enquestes tècniques i el seu estudi.
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Antecedents

Planificació vigent a l’àrea d’estudi
Pla general d’urbanisme
La planificació urbanística, a càrrec de l’Ajuntament, és l’eina bàsica amb què
s’estan regulant actualment els usos a l’àrea d’estudi, donat el buit generat per
la manca del Pla Especial de l’EIN.
Segons el Pla General d’urbanisme, a l’àrea d’estudi es distingeixen els
següents tipus de sòl i normativa associada:

Sòl urbà / urbanitzable. (Veure normes PGOU)

RA-M. Rural de protecció agrícola amb agrupacions de magatzems no
agrícoles.
Es permeten els usos principals següents, que són l’agricultura, l’horticultura la
ramaderia i els magatzems. No es permeten els usos d’habitatge, hotelers i de
restauració.
Les construccions permeses són les instal·lacions agràries i les construccions
d’utilitat pública.
L'ordenació de les construccions de la zona RA-M es regularà mitjançant un Pla
Especial que determinarà la forma i posició de l'edificació dels magatzems en
les finques ja ocupades i en les no ocupades. Els paràmetres a fixar pel Pla
Especial es correspondran amb els de les finques ocupades i amb les
condicions establertes a l’article següent.

RA-G. Rural de protecció agrícola, subzona agrícola general.
Dins la categoria d’usos principals queda permès, l’ús per l’agricultura, la
horticultura i la ramaderia. Prohibint-se el dels habitatges, hoteler, restauració
i magatzems. En canvi si parlem d’usos secundaris a la zona, s’autoritza l’ús
d’habitatge, hoteler, restauració, i esportiu.
Les construccions permeses són les instal·lacions agràries, habitatges i
construccions d’utilitat pública. Prohibint-se les edificacions auxiliars.
Per les dues classificacions anteriors (RA-M i RA-G) es desplega la següent
normativa:
A les terres incloses dins dels espais naturals del Massís del Montgrí i dels
Aiguamolls del Baix Empordà totes les construccions estaran sotmeses a les
limitacions resultants de l’aprovació del PEIN.
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Les construccions destinades a explotacions agrícoles hauran de tenir relació
amb la naturalesa i destinació de la finca i ajustar-se als plans i normes del
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Les construccions destinades a habitatges unifamiliars relacionats amb les
activitats principals i les edificacions i instal·lacions d'utilitat pública o interès
social es tramitaran seguint el procediment previst a l'article 68 del Decret Llei
1/90.
Excepte en la RA-H i la RA-M, solament es permet tancar les finques amb
elements vegetals i elements de dissuasió elèctric o similar per a la ramaderia.

PE-T. Protecció Ecològica, subzona Ter Vell i basses dolces.
PE-P. Protecció Ecològica, subzona prats salats.
PE-D. Protecció Ecològica, subzona dunes dins la plana.
Aquestes tres casos estan regits per la següent normativa:
Es tracta de zones de gran riquesa botànica i faunística i que s’han de protegir.
No es permet altre ús que no sigui el vinculat a la utilització racional d’aquest
sòl, raó per la qual queda prohibida qualsevol transformació del sòl que lesioni
el valor específic del sòl protegit.
En les edificacions existents, només es podran dur a terme obres de
conservació i restauració sempre i quan no comportin augment del volum.
Per a aquelles edificacions que es considerin d'utilitat pública i interès social,
s'haurà de redactar un projecte que serà tramitat en conformitat a l'art. 127
del DL 1/90 de 12 de juliol que contempli:


La posició paisatgística de l'edificació i l'impacte visual.



Els efectes territorials de la seva implantació.



L'àmbit de servituds no edificables a regular, als efectes d'evitar la formació
del nucli de població, i



Les condicions formals i tècniques de la nova edificació.

SL. Sistema Litoral, litoral dunar i salobrar.
El Pla General proposa la conservació d’aquest espai pel seu valor científic,
ecològic, paisatgístic, cultural, social, didàctic i recreatiu. Per això proposa la
protecció i conservació dels valors, i garanteix el seu ús i gaudi públic, amb les
limitacions que la conservació i gestió comporten.
Es deixa l’ordenació d’aquest lloc als Plans especials els quals determinin la
intensitat i els usos permesos, la forma per a conservar i millorar l’espai i els
valors a protegir i a gestionar.

ZV. Zones verdes.
Les construccions i edificacions que es facin, no podran ocupar més del 5% de
la superfície total de l’espai lliure o zona verda. Així mateix es permet l’ús
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d’aparcament públic temporal, excepte en zones dins del domini públic marítim
terrestre.
Temporalment, es permeten instal·lacions de fires, circs i atraccions que no
malmetin els espais ajardinats, excepte en zones dins del domini públic
marítim terrestre.

Pla general d'ordenació urbana
ZV

SU
ZV

EPT-C

EPT-C: SISTEMA D'EQUIPAMENTS - servei turístic

PE-T

PE-T

CPB-H: PROTECCIÓ DE BENS D'INTERÈS
CULTURAL, BOTÀNIC I ARQUEOLÒGIC subzona històrica

SL

EPT-C
RA-M

PE-D: PROTECCIÓ ECOLÒGICA - subzona dunes di
ZV

RA-M

PE-P: PROTECCIÓ ECOLÒGICA - subzona prats sal

PE-P
RA-G

ZVZV
SU

ZV

PE-T: PROTECCIÓ ECOLÒGICA - subzona Ter Vell

ZV
PE-P
PE-D

RA-M: RURAL DE PROTECCIÓ AGRÍCOLA - agrupac
SL

PE-D

PE-P

ZV

PE-D
SU

SL: SISTEMA LITORAL - litoral dunar i salobrar

SU: SÒL URBÀ

PE-D
RA-G

SL

RA-G: Subzona agrícola general

ZV: Zones verdes

SL
CPB-H

PE-T

RA-G
SL
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Pla Especial de l’EIN dels Aiguamolls del Baix Empordà
Com a territori pertanyent a l’Espai d’Interès Natural dels Aiguamolls del Baix
Empordà, l’àrea d’estudi ha d’estar sotmesa a la normativa específica
d’aquesta zona de protecció especial. Actualment, el Pla Especial no està
redactat i per tant, manca la normativa de protecció bàsica de l’espai.

Legislació europea, estatal i autonòmica
A continuació s’exposa la legislació d’interès aplicable a l’àrea d’estudi. S’ha
ordenat cronològicament segons la temàtica que desenvolupa:
Legislació sobre Espais naturals


Llei 12/1985, de13 juny, d’espais naturals. (autonòmica)

La llei 12/1985 és la llei mare de tota la legislació autonòmica pel que respecta
a la protecció de la natura. Es considera l’instrument jurídic que, alhora que
possibilita la conservació i la gestió específiques dels espais naturals, estableix
un marc legal de protecció referit globalment a la natura i permet el
desenvolupament d’un conjunt de mesures operatives per a la defensa dels
recursos naturals enfront de les diverses causes de degradació.
Dins la llei es redacten les bases del Pla d’espais d’interès Natural. Aquest té
per objecte la delimitació i l’establiment de les determinacions necessàries per
a la protecció bàsica dels espais naturals, la conservació dels quals es
considera necessària d’assegurar, d’acord amb els valors científics, ecològics,
culturals, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que
posseeixen.

 Reial Decret 1571/1989, del 1 de desembre, pel desenvolupament i
execució de la llei de costes 22/1988.(estatal)
1.- La Administració de l’Estat estarà obligada a executar les accions
necessàries per la integritat i protecció del domini públic marítim-terrestre. A
partir d’ara DPMT (article 13).
2.- Les obres requeriran el corresponent títol administratiu per tal de dur-se a
terme.
3.- En els 20 m primers del DPMT es podran realitzar sense autorització cultius
i plantacions i dipositar temporalment objectes o material tret pel mar. Tot i
que els danys ocasionats per l’ocupació seran objecte d’indemnització.
4.- Dins la zona de DPMT es podran autoritzar tancaments opacs fins a una
alçada de 1m. Per sobre d’aquesta alçada hauran de presentar, al menys, 80%
de porositat, exceptuant que s’utilitzi elements vegetals vius. Aquests hauran
de situar-se fora de la zona afectada per la servitud de trànsit.
5.- La servitud de trànsit recaurà sobre una franja de 6 m, mesurats terra
endins a partir del límit interior de la ribera del mar. Aquesta zona haurà de
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deixar-se permanentment lliure pel pas públic i per els vehicles de vigilància i
de salvament, llevat d’espais especialment protegits (article 51).
6.- Per assegurar l’ús públic del DPMT, els plans i normes d’ordenació territorial
i urbanística del litoral establiran, llevat en espais d’especial protecció, la
previsió de suficients accessos al mar i aparcaments, fora del DPMT. Tots els
accessos hauran d’estar senyalitzats i oberts (article 52).
7.- Les concessions i autoritzacions d’ocupació del DPMT per establiments de
menjars i begudes, a més a més de complir les disposicions de caràcter
general i les específiques reguladores de les seves activitats, hauran d’ajustarse a les següents normes:
a) L’ocupació màxima serà de 150 m2, dels quals com a màxim 100
seran tancats.
b) Es situaran com a mínim a 200 m d’un altre similar.
c) Les instal·lacions desmuntables ocuparan con a màxim 20 m2 i es
situaran com a mínim amb una separació de 100 m.
d) Totes les conduccions de serveis a aquestes instal·lacions hauran
d’ésser subterrànies.
c) Caldrà que disposin d’un sistema eficaç d’eliminació d’aigua (article
65).
8.- L’ocupació de la platja per instal·lacions de qualsevol mena, incloent-hi les
corresponents a serveis de temporada, no poden superar, en conjunt, la meitat
de la superfície destinada a aquest tipus d’ocupació (article 66).
9.- Les autoritzacions que tinguin per objectiu l’explotació de serveis de
temporada, que només requereixin instal·lacions desmuntables, seran
atorgades per l’Ajuntament, el qual ho sol·licitarà al “Ministerio de Obras
Públicas y Transportes”. Abans de permetre l’explotació es fixa una taxa del
cànon d’ocupació.
No s’admetran “casetes” d’ús particular (article 111).
10.- Les ocupacions del DPMT amb obres o instal·lacions no desmuntables
estarà subjecte a una prèvia concessió atorgada per l’administració de l’Estat.
També estarà subjecte a concessió l’ocupació del DPMT per instal·lacions
desmuntables amb ocupació superior a l’any (article 129).

 Decret legislatiu 11/1994, 26 juliol, pel qual s’adequa la llei
12/1985, de 13 juny d’Espais Naturals. (autonòmica)
Que complementa la llei de referència.

 Decret 328/1992, 14 desembre pel qual s’aprova el Pla d’espais
d’interès natural. (autonòmica)
S’estableixen mecanismes per al control estricte i efectiu de totes les activitats
susceptibles de produir impactes greus o significatius sobre els valors naturals
d’aquests espais i transformacions irreversibles de la seva estructura.
1.- Règim jurídic general dels espais delimitats:
Fractàlia, Consultoria i Estudis Ambientals S.L.
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a) Regim urbanístic: es tracta d’espais on regeix necessàriament el
regim urbanístic de sòl no urbanitzable.
Només poden realitzar-se edificacions complementàries a l’activitat
agrària, com també construccions o instal·lacions vinculades a les obres
públiques. També es poden autoritzar edificacions o instal·lacions
d’utilitat pública o interès social que necessàriament hagin d’anar
emplaçades en el medi rural, i també edificis d’habitatges familiars quan
no hi hagi la possibilitat de formació d’un nucli de població, és a dir,
d’assentaments de característiques urbanes com és el cas de les
urbanitzacions.
b) Regulació d’usos i activitats:
Als espais delimitats al Pla, tots els projectes d’obres, d’instal·lacions i
d’activitats que puguin perjudicar notòriament els valors naturals a
preservar han de ser sotmesos al procediment previ d’avaluació
d’impacte ambiental.
A l’interior dels espais delimitats, no és permesa la circulació de vehicles
motoritzats camp a través ni fora de carreteres o camins habilitats per al
pas d’automòbils. Aquesta disposició no afecta les activitats
agropecuàries, silvícoles o similars, ni les de prevenció ni extinció
d’incendis. Igualment, resta prohibit que els circuits de qualsevol de les
modalitats motociclistes o automobilístiques esportives transcorrin pels
espais inclosos al Pla.
2.- Normes particulars
a) Prohibicions específiques, d’obres d’infrastructura i d’actuacions que
impliquin modificacions o canvis essencials en determinades formacions
vegetals o sistemes naturals (sistemes limnològics, vegetació de ribera,
etc.).
b) Protecció de les aigües superficials i subterrànies, per a la qual es
disposa l’exigència que el planejament i les autoritzacions d’usos de les
aigües han d’incloure una justificació de la seva adequació als objectius i
el règim del PEIN quan afectin determinades zones o els seus aqüífers.
c) Prohibició, en les zones humides, de realitzar activitats o usos que
siguin susceptibles de provocar-ne la regressió o la degradació.
3.- Protecció especial de la flora i fauna: d’aplicació a les espècies
inventariades del règim legal de protecció estricta, amb les conseqüents
prohibicions (d’arrencada, captura, comerç, etc.) i la protecció del seus
hàbitats.

 Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels
hàbitats naturals i la flora silvestres, coneguda també com a
Directiva hàbitats. (europea)
L’objectiu global és “contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres en el territori
europeu dels estats membres”.
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Per al compliment global d’aquest objectiu global, la Directiva s’estructura en
dos grans objectius més concrets:
1.- La creació de la Xarxa Natura 2000 per a la conservació dels hàbitats
naturals (article 3 al 11).
2.- El sistema de protecció global de les espècies (article 12 al 16 i 22).
La Xarxa Natura 2000 es compon de dos tipus d’espais:
a) Les zones especials de conservació (ZEC): designades pels estats
membres d’acord amb la Directiva hàbitat (article 4.4). Prèviament a
aquesta designació, però, cal que la Comissió, de conformitat amb els
estats membres, classifiqui com a lloc d’importància comunitària (LIC)
els espais proposats (article 4.2).
L’àrea a gestionar està catalogada com a LIC, i per tant caldrà tenir
present que en un futur estarà considerada zona ZEC.
b) Les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA): designades pels
estats membres segons l’article 4 de la Directiva 79/409/CEE de les aus.
Totes les ZEPA designades fins al moment, i les que es puguin designar
en un futur, passen a formar part de Natura 2000 automàticament.
La Directiva proposa una sèrie de mecanismes a desenvolupar en les zones
ZEC (hauran de desenvolupar-se, a la llarga, en l’espai que s’està gestionant) i
que busquen assolir l’objectiu esmentat:
1.- Elaboració d’un Pla de gestió (específic de l’espai o integrat en altres plans
de desenvolupament) i de les mesures reglamentàries, contractuals i/o
administratives necessàries per les exigències ecològiques dels tipus d’hàbitats
i espècies d’interès comunitari que hi ha en l’espai (article 6.1).
2.- Avaluació de les repercussions de plans i projectes que no tinguin relació
directa amb la gestió de l’espai o que no són necessaris per aquest, i que
puguin afectar de forma apreciable, individualment o en combinació amb
d’altres plans i projectes, l’espai i els seus objectius de conservació (article
6.3).
3.- Aplicació de mesures de conservació apropiades per evitar el deteriorament
dels hàbitats i les espècies presents a l’espai (article 6.2).
4.- Vigilància de l’estat de conservació dels hàbitats i de les espècies,
especialment en el cas de ser prioritàries (article 11).
5.- Elaboració dels informes esmentats en els articles 17.1 i 17.2 de la
Directiva.
Aquests mecanismes i mesures també són d’aplicació en els LIC pel que fa als
punts 2 i 3 (article 4.5).
És l’annex III el que estableix els criteris de selecció dels espais que poden ser
classificats com a LIC. Els LIC es valoren segons el grau de representativitat de
l’hàbitat, el grau de conservació de l’estructura i de les funcions de l’hàbitat i
possibilitat de restauració, etc. És en base a aquests criteris que es va decidir
declara l’àrea gestionada com a LIC.
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 Decret 205/2002 del 13 de juny, sobre mesures agronòmiques
aplicades a les zones vulnerables en relació a la contaminació per
nitrats procedents de fonts agràries. (autonòmica)
Es consideren tres tipus de fertilitzants:
Tipus 1: Fems amb llit (p.ex. vaquí compost, etc.)
Tipus 2: fems sense llit (p.ex. purí porc, gallinassa, fangs de depuradora,
aigües residuals, etc.)
Tipus 3: Fertilitzants minerals.
En funció del tipus de conreu es prohibeix aplicar fertilitzant els següents
mesos.
En el següent quadro apareixen els cultius més significatius de l’àrea d’estudi.

TIPUS 1

TIPUS 2

TIPUS 3

Gira-sol

Agost-Gener

Agost-Gener

Agost-Gener

Blat de moro

Juny-Desembre

Agost-Gener

Agost-Febrer

Alfals (userda)

Març-Octubre

SetembreDesembre

SetembreDesembre

Pel que respecta a la quantitat de nitrogen aplicat en el terreny en KgN/ha.
S’estableixen les següents limitacions.

SECÀ

REGADIU

Gira-sol

170

210

Blat de moro

270

350

Alfals (userda)

100

170

El decret afegeix que a totes les àrees s’haurà d’aplicar algun mètode de
programació de regs que permetin utilitzar l’aigua amb criteris de màxima
eficiència.
Si les infrastructures de reg no ho permeten el DARP indicarà els medis
alternatius per complir aquest requisit.
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 Llei 16/2002, del 28 juny de protecció contra la contaminació
acústica (autonòmica)
1.- Cada Ajuntament haurà d’elaborar un mapa de sensibilitat acústica.
L’Ajuntament haurà d’elaborar i aprovar ordenances reguladores de la
contaminació per sorolls i vibracions, sense que en cap cas aquestes
ordenances puguin reduir les exigències i els paràmetres de contaminació
acústica que estableix la llei. Les ordenances han de regular:
a) Tot tipus d’obres.
b) Activitats de lleure i espectacles.
c) Treballs de neteja de la via pública i de recollida de residus.
d) Circulació de vehicles de motor.
2.-Es poden declarar zones d’especial protecció de la qualitat acústica ZEPQA,
les àrees que per les singulars característiques es consideri convenient de
conservar una qualitat acústica d’interès especial. En aquestes zones el valor
límit d’immissió es considera el valor de soroll de fons de 6dB (A).
3.- A les zones del medi natural, pel que fa a les incidències acústiques s’ha de
tenir en consideració el que estableix la Normativa reguladora de la Intervenció
Integral de l’Administració Ambiental.

 Llei de contaminació lumínica del 16 de maig del 2001 (autonòmica)
Aquesta Llei té com a finalitat, mantenir al màxim possible les condicions
naturals de les hores nocturnes, en benefici de la fauna, de la flora i dels
ecosistemes en general.
Per a l’aplicació d’aquesta Llei, el territori s’ha de dividir en zones, en funció de
la vulnerabilitat a la contaminació lumínica.
Zona E1: àrees incloses en el Pla d’espais d’interès natural o en àmbits
territorials que hagin d’ésser objecte d’una protecció especial, per raó de llurs
característiques naturals o de llur valor astronòmic especial, en les quals
només es pot admetre una brillantor mínima.
Els ajuntaments poden establir una zonificació pròpia en llur terme municipal.

Legislació sobre aigües
 Directiva 2000/60/CEE de 23 d’octubre, per la qual s’estableix el
marc comunitari d’actuacions en l’àmbit de la política d’aigües
(europea)
S’obliga a preveure tot deteriorament addicional i protegir i millorar l’estat dels
ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels
ecosistemes aquàtics.
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 Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 juliol, pel que s’aprova el text
refós de la llei d’aigües (29/1985, 2 d’agost). (estatal)
1.- Tots poden fer ús, sense autorització administrativa, de l’aigua sempre que
corri pel seu transcurs natural, per beure, banyar-se i altres usos domèstics,
així com abeurar el ramat.
Aquests usos s’hauran de portar a terme de forma que no es produeixi una
alteració de la qualitat i cabal de les aigües.
2.- Queden subjectes a autorització els usos comuns com ara la navegació i
flotació, l’establiment de barques de passeig i molls.
3.- Queda prohibit, amb caràcter general, tota activitat susceptible de provocar
la contaminació o degradació del domini públic hidràulic i en particular:
a) Acumular residus sòlids, runes o substàncies, indiferentment de la seva
natura i el lloc en que es dipositin, que constitueixin o puguin constituir
un perill de contaminació de les aigües o de degradació del seu entorn.
b) Efectuar accions sobre el medi físic o biològic, que constitueixin o puguin
constituir una degradació d’aquest.
c) Realitzar activitats dins dels perímetres de protecció, fixats en els Plans
Hidrològics, quan poguessin constituir un perill de contaminació o
degradació del domini públic hidràulic.

Activitats recreatives


Decret de Turisme,13/1986, de 13 de febrer (autonòmica)

L’acampada lliure no es pot practicar a més de 3 km d’un càmping públic o
nucli urbà, en llocs d’ús públic, llocs concorreguts com les platges, ni a menys
de 100 m dels marges dels torrents o carreteres.
Tampoc no es pot practicar l’acampada lliure en aquells llocs on no es permet
la instal·lació de càmpings, d’acord amb allò que disposa l’article 8 de
l’ordenació present, com ara zones amb risc d’inundació , esllavissades, etc .
Gran part de l’àrea a gestionar està afectada per un altíssim
d’inundacions, fet que impedeix l’acampada en gran part del territori.

riscs

Ordre del 24 d’abril de 1986, per la que es regula el vol d’ultralleugers
(estatal).
L’altura màxima de vol no pot ser superior als 300 metres sobre terra o aigua.
No s’efectuaran els vols en espais aeris controlats, restringits, prohibits, sobre
zones perilloses activades, zones urbanes i aglomeracions de persones.
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Reial Decret 1571/1989, del 1 de desembre, pel desenvolupament i
execució de la llei de costes 22/1988.(estatal)
1.- La utilització del domini públic marítim-terrestre (a partir d’ara DPMT) i, en
tot cas, del mar i la seva ribera serà lliure, públic i gratuït pels usos comuns i
acords amb la natura, com ara passejar, estar, banyar-se, navegar,
desembarcar, ancorar, pescar, collir plantes i marisc i altres actes similars que
no requereixin obres o instal·lacions de cap mena (article 59).
2.- Els molls, rampes i altres tipus d’amarratges a utilitzar per embarcacions de
línies regulars de transport de passatgers en règim d’explotació comercial,
temporal o permanent no podran ubicar-se fora de la zona de servei dels ports
(article 63).
3.- Es prohibeix els campaments i acampades. S’entén per acampada la
instal·lació de tendes de campanya o de vehicles o remolcs habitables (article
68).
4.- A les zones de bany (amplada de 200 m a les platges i 50 m a la resta de
costa) estarà prohibida la navegació esportiva i d’esbarjo, i la utilització de
qualsevol tipus d’embarcació o medi flotant mogut a vela o a motor. Tant la
sortida com l’entrada al mar d’embarcacions, s’haurà de fer a través de canals
degudament senyalitzats, situats preferentment en extrems de platges o bé
allà on es minimitzi la seva interferència (article 69).
5.- Pels artefactes flotants d’esbarjo explotats comercialment s’haurà d’obtenir
l’autorització del servei perifèric de costes i l’emplaçament de les zones
d’entrada i sortida al mar dins de les delimitades pels serveis de temporada
(article 111).



Decret 1666/1998, 8 juliol, d’accés motoritzat al medi natural.
(autonòmica)

1.- En els espais naturals declarats de protecció especial la circulació de
vehicles motoritzats únicament s’autoritza pels vials delimitats i senyalitzats a
aquest efecte en els plans o en els programes de gestió corresponents, d’acord
amb el que preveu aquest Decret (article 5).
2.- Es prohibeix la circulació camp a través (terreny agrícola, forestal), fora del
límit de les vies de circulació, pels tallafocs, pels llits de corrents d’aigua,
contínues o discontínues i dels llacs, llacunes, etc. (article 6).
3.- El Departament de Medi Ambient (a partir d’ara DMA), pel que fa als espais
naturals de protecció especial, prèvia consulta als òrgans gestors o
responsables dels espais, i després d’haver consultat als Ajuntaments
respectius, pot establir limitacions específiques a la circulació motoritzada
referides a:
a) Època de l’any en que s’admet la circulació.
b) La velocitat màxima (acostuma a fixar-se en 30 Km/h).
c) Característiques dels vehicles.
d) Qualsevol aspecte que es consideri necessari per preservar els espais o
els valors naturals protegits (article 7).
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4.- Els Ajuntaments, d’ofici o a petició de particulars o entitats interessades i
previ informe del DMA, poden declarar determinats terrenys del seu àmbit
territorial com a àrees de circulació pel lleure i l’esport de caràcter territorial,
sense perjudici del que estableix la legislació urbanística (article 15).
5.- Els circuits permanents no tancats i els tancats no poden afectar terrenys
inclosos en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) (article17,18).
6.- Es prohibeix la circulació de grups de
més de set motocicletes o
ciclomotors, o de més de quatre automòbils o similars, en espais naturals de
protecció especial.
Queden prohibides concentracions de 15 vehicles en àrees PEIN o terrenys
forestals. No obstant això, si la necessitat de preservació dels valors naturals
ho fa aconsellable el DMA pot reduir el nombre màxim de vehicles o prohibir-hi
la circulació motoritzada en grup.
S’exceptua d’aquesta prohibició la realització d’activitats de caràcter popular
organitzades o autoritzades pels Ajuntaments, que hauran de ser comunicades
prèviament a l’oficina comarcal del DMA (article 20).
7.- Es prohibeixen les competicions esportives a l’interior dels espais naturals
declarats de protecció especial.
En la resta d’espais inclosos al PEIN, les competicions esportives només podran
transcórrer per vials pavimentats (article 24).
Es considera competicions esportives: Motocròs, Enduro o tot terreny, Trial,
Autocròs, Ral·li, Competició de vehicles 4x4 i altres activitats de vehicles de
motor de caràcter especial que combinen l’orientació, l’habilitat, la regularitat,
juntes o per separat.



Ordre del 26 de febrer de 1999, per la qual s’estableixen les normes
que regulen la pesca marítima recreativa.(estatal)

Estableix que es permet pescar, des de terra o embarcació, de les 00:00 a les
24:00 (article 2).
Tota persona que practiqui la pesca recreativa cal que disposi de llicència, les
quals són emeses per l’autoritat competent de la comunitat autònoma on es
pretengui pescar (DMA) (article 3).
Per cada llicència només es permet utilitzar com a màxim dos estris (línies amb
un màxim de 6 hams/2 poteres), (article 6) i no capturar més de 5 peces
/llicència i dia.
Queden totalment prohibides les següents captures :
- Coralls
- Mol·luscs bivalves i gasteròpodes.
- Crustacis
- Qualsevol altre espècie de captura prohibida per normativa comunitària o
convenis internacionals subscrits per Espanya.
(article10).
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ORDRE MAB/91/2003, de 4 de març, per la qual s’estableixen les
espècies objecte de pesca i fixen els períodes hàbils generals
relacionades amb la pesca a les aigües continentals de Catalunya a la
temporada 2003.

Horari hàbil per la pesca és des de una hora abans del sol ixen fins a una hora
després de la posta, d’acord amb l’horari oficial.
L’anguila (Anguilla anguilla) té una reglamentació especial, la qual permet la
seva pesca tant de dia com de nit



Decret 136/1999, 18 maig desenvolupament de la llei 3/1998 de la
intervenció integral de l’administració ambiental. (autonòmica)

Segons l’annex II.2 es sotmeten al règim de llicències ambientals les activitats
recreatives, exceptuant les de restauració, d’acord amb el catàleg
d’espectacles, activitats recreatives i establiments públics sotmesos a la llei
10/1990, de 15 juny.



Reial Decret 259/2002, 8 març, actualitza les mesures de seguretat
en la utilització de motos nàutiques. (estatal)

1.- Existeixen tres modalitats d’utilització:
Ús particular.
Lloguer (dies, hores).
Ús (feines de vigilància, prevenció, auxili i salvament).
2.- Les empreses de lloguer han de fer un circuit d’utilització delimitat al
menys amb quatre balises, de mides, posició i distància a terra establertes per
la capitania marítima. A més a més caldrà que disposin d’una base flotant (que
permeti a l’usuari estar assegut fins al moment d’utilització de la moto,
impartir instruccions, etc.).
3.- Les motos nàutiques de lloguer hauran de restar a la base flotant, no
admetent-se la seva sortida o estacionament a les platges.
4.- En cas que hi hagin dues empreses diferents caldrà que estiguin separades
com a mínim 1 milla.
5.- Queda expressament prohibida la navegació de motos nàutiques (d’ús
privat) dins les zones de bany balisades, les quals disposaran de canals
degudament senyalitzats per l’entrada i sortida al mar, en els extrems de la
platja (velocitat màxima permesa 3 nusos).
6.- Si el tram de costa no esta balisat, queda restringida la circulació a 200m
de la costa. Per sortir i entrar al mar es seguirà una trajectòria perpendicular a
la línia de costa (velocitat màxima 3 nusos).
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Usos actuals al territori

Preàmbul
Una de les característiques principals de l’àrea d’estudi del present Pla és la
concentració en un espai relativament reduït de gran quantitat d’usos al
territori. S’han ajuntat en una mateixa zona un passat recent de petit poble
pescador, una zona de conreus establerta des d’antic i una zona inundable amb
llacunes temporals i permanents i zones de maresma (que originalment
ocupaven el 30% de l’àrea d’estudi) amb un nou enfocament d’aprofitament
turístic intensiu. Aquest últim va generar, a partir dels anys 60, la proliferació
d’urbanitzacions, càmpings i serveis associats al turisme de platja sense
planificació. Ens trobem així davant un territori intensament humanitzat.
La descripció dels usos del territori que segueix està estructurada de la
següent manera:
 Usos que afecten tot l’espai amb independència de la sectorització.
Aquest apartat inclou aquells usos que requereixen una visió de conjunt
de l’espai per a la seva comprensió.
 Descripció dels usos per sectors. Per a cada sector, definit segons la
classificació esmentada a l’apartat “Àrea d’estudi”, es troba:
o

la descripció dels usos que es realitzen en el sòl inclòs al sector i
la diagnosi de l’impacte d’aquests usos sobre el territori.

o

els usos que afecten l’espai des de l’exterior i la diagnosi de
l’impacte d’aquests usos sobre el territori. En aquest apartat no
s’ha llistat tots els usos que tenen alguna repercussió en l’espai
sino aquells amb un impacte destacable que pugui afectar l’àrea
des del punt de vista de conservació del territori.

La classificació dels usos s’ha realitzat atenent a la importància que cadascun
d’ells té sobre el territori i, més concretament, sobre el sector que s’està
analitzant. A continuació es defineixen les categories i usos descrits en el
present Pla.
Aeronàutica esportiva: ús relatiu a la navegació aèria amb ultralleugers,
avionetes o altres aparells d’aviació no comercial.
Esports aeris: aquelles activitats que, amb ajuda de qualsevol tipus d’aparell,
permeten el vol sense motor, com ara parapent, paracaigudisme, ala delta,
etc.
Aparcaments: classifiquem en aquest apartat tots aquells usos del sòl on es
dóna l’estacionament de cotxes intensiu, sigui permanent o estacional.
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Concessions de superfície de platja: classificació que agrupa els diferents usos
amb finalitats lucratives que ocupen superfície de sorra a la platja (lloguer
d’hamaques, bars, etc.)
Ús recreatiu: classificació que agrupa aquelles activitats relacionades amb el
lleure que es realitzen en el territori. Pel seu interès a l’àrea d’estudi, en el
present Pla es contemplen les següents activitats.
El bany: s’agrupa amb aquest nom l’ús de la platja tant per a prendre el
sol com per a banyar-se.
Esports: es tenen en compte tots aquells esports que es practiquen
actualment a l’àrea d’estudi i aquells dels quals no se’n constància però
que, per la seva naturalesa, poden ésser practicats en aquest territori.
Itineraris: s’entén per itinerari aquell conjunt de camins senyalitzats per
al recorregut d’una ruta estipulada per a la pràctica del senderisme, la
bicicleta i les rutes a cavall. En el present Pla es descriuen els itineraris
ja senyalitzats sobre el terreny i es fa referència als nous itineraris
projectats per a la zona.
Passeig: s’agrupa sota aquest nom l’acció de passejar pel territori, i es
diferencia el passeig a peu, amb bicicleta i a cavall. En el primer cas, es
fa esment del passeig d’animals de companyia, especialment gossos.
Acampada: ús del territori per a l’estada provisional d’una o més
persones, sigui quina sigui la infrastructura de què es disposi, que tingui
per objectiu passar una o més nits.
Caça: s’analitza l’ús del territori per a la cacera regulada, és a dir relacionada
amb la societat de caçadors i el vedat amb presència al territori. No es té en
compte el furtivisme ja que no es tenen dades concretes al respecte.
Pesca: sota aquest concepte es recullen les activitats de pesca esportiva i/o
professional.
Agricultura: es recull sota aquest nom l’ús del territori per al conreu, sigui per
al consum propi (hortes) o per a ser comercialitzat.
Ramaderia: en aquest apartat només es té en compte la potencialitat i ús del
territori per a pastures, ja que no es troba cap explotació ramadera dins els
límits de l’àrea d’estudi.
Serveis: es troben dins aquesta classificació les línies elèctriques, línies
telefòniques i serveis associats a la urbanització del territori (conduccions
d’aigua, clavegueram).
Zones d’elevat interès per a la biodiversitat: sota aquesta denominació es
classifiquen aquells terrenys amb uns valors naturals determinats en cada cas i
que justifiquen un tractament especial de l’indret pel que fa a usos humans.
Ús de l’aigua: integren aquest apartat aquelles activitats que tenen l’aigua com
a subjecte principal (reg, medi a les llacunes, etc.).
Zones urbanes: s’agrupen sota aquest nom les zones de l’espai amb un ús
d’habitatge, sigui estacional o permanent: nuclis urbans, urbanitzacions i
càmpings. S’ha tingut molt en compte la influència que aquestes zones tenen
sobre la resta de l’àrea d’estudi. Pel que fa a la descripció dels usos a l’interior
d’aquest sector, no pretén ser complerta ni detallada, ja que s’entén que
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l’objectiu del present Pla no és regular els usos de les zones urbanes sino del
sòl No Urbanitzable.
Habitatge: ús de les edificacions per a l’estada, sigui temporal o
permanent.
Comerç: activitat econòmica del sector serveis.
Turisme: en els casos en què s’ha inclòs aquest apartat com a ús, es defineix
com el conjunt de persones visitants del territori i les seves activitats
vinculades.
Zones d’esbarjo: ús del territori per a l’establiment d’àrees de descans, pícnic o
d’esbarjo per a la mainada.

Usos que afecten tot l’espai amb independència de la
sectorització
Hi ha certs usos, com els que es troben a continuació, que per les seves
característiques no s’ubiquen en un sol sector o que enllacen tots els espais:

Aeronàutica esportiva
Els Camps de Vol de l’Empordà, l’Aeroclub Estartit i l’Aereo Empordà, i
l’Aeròdrom d’Empúriabrava, tot i no tenir les seves pistes dins l’àrea d’estudi,
afecten directament el territori en trobar-se a molt pocs minuts de vol. Des
dels tres primers només poden enlairar-se ultralleugers, mentre que des del
quart ho poden fer aparells més grans.
Així, sobre l’àrea d’estudi es genera un alt nivell de trànsit d’ultralleugers i
avionetes en ruta cap a les Illes Medes, el castell del Montgrí i per veure les
mateixes zones humides dels Aiguamolls del Baix Empordà.
L’oferta turística de vols sobre les zones d’interès no només es fa des dels
mateixos camps de vol sinó també a través d’agències ubicades a l’Estartit i
altres localitats.
En principi, els ultralleugers han de volar a una alçada mínima de 150 metres
de terra. Aquesta alçada s’incrementa en volar sobre zones urbanes i sobre el
mar, en què l’alçada ha de ser d’un mínim de 300 metres a comptar des del
punt més elevat. No hi ha cap alçada específica per a les zones naturals de
protecció especial, sino que la possibilitat de sobrevolar-los i les condicions han
de venir regulades pel seu Pla Especial.
En el lloc que ens ocupa, caldria limitar els vols en època de cria (entre l’1 de
març i el 15 de juny) per evitar les alteracions que aquests aparells ocasionen
en la conducta dels ocells al volar sobre els seus nius.
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Xarxa d’itineraris
La xarxa d’itineraris, tot i trobar-se estretament lligada al territori, no té cap
coherència si no s’entén en el seu conjunt. Els trajectes senyalats que es
troben actualment a l’àrea d’estudi recorren els cinc sectors i formen part dels
itineraris Torroella-La Gola del Ter.
Actualment es troben dos itineraris a la zona del Ter Vell i La Pletera:
 El PR-C-109 de Torrella a La Gola: itinerari de petit recorregut per fer a
peu i que, a l’àrea d’estudi es desdobla per donar la possibilitat de
realitzar-lo per la platja o bé per les zones agrícoles.
 Un itinerari de la xarxa bàsica per realitzar amb bicicleta que, com
l’anterior, uneix Torroella i La Gola tot descobrint les zones interiors.
A banda dels itineraris que ja es troben condicionats actualment, el projecte
LIFE ha previst una sèrie d’itineraris que uneixen el Ter Vell i La Pletera i que
plantegen una descoberta del territori i uns accessos a la platja compatibles
amb la preservació de les zones de maresma. A banda de l’esquema que es
troba a continuació, els detalls d’aquests itineraris es poden consultar al
projecte “Red de itinerarios con las distintas soluciones de caminos y
pasarelas, dentro del proyecto LIFE-naturaleza”. En aquest projecte, però, no
es contempla la col·locació de pannells educatius o divulgatius de les
característiques de l’entorn per a una millor comprensió de l’interès natural de
la zona.

Itineraris
Aparcaments per bicicletes
Itinerari en bicicleta
Itinerari a cavall
Itinerari peatonal
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Platja i cordons dunars
La zona de platja i cordons dunars s’estén al llarg dels prop de 3 Km de franja
litoral que ocupa l’espai objecte del LIFE.
Es tracta d’una zona costanera de platja continua ben constituïda que rep el
nom de Platja de L’Estartit. Degut al règim de llevantades a què està sotmesa
aquesta part de la costa catalana, li és propi un cordó de dunes litorals
aproximadament paral·leles a la línia de la costa, dissenyades pel vent
dominant.
Aquest cordó de dunes i reredunes, i la seva vegetació associada, estan
afectats actualment per un ús incontrolat, trobant-se altament degradats en
alguns punts i destruïts en d’altres.

Usos a l’espai
Ús recreatiu
L’ús bàsic i principal de les zones de platja des d’antic és el bany. D’uns anys
ençà, però, s’han implantat noves activitats recreatives relacionades amb el
turisme de platja. El fly-surf o les motos aquàtiques en són dos exemples.
El bany
El sol i les platges són l’al·licient i el principal reclam turístic de la zona. És per
aquest motiu que l’ocupació de la platja en temporada alta (entre juny i
setembre) és molt important.
A la zona de La Pletera, l’ocupació es fa en bona part per a la pràctica del
nudisme, tot i que no és exclusiu ni està senyalitzat com a tal. Aquest fet,
juntament amb la distància de càmpings i urbanitzacions, provoca una menor
densificació de la platja, però comporta que els usuaris s’estableixin a les
dunes per tal d’augmentar la sensació d’intimitat.
A banda d’aquest fenomen, els banyistes també ocupen les dunes per
arrecerar-se del vent.
La neteja de les platges mitjançant maquinària especialitzada també pot
malmetre la zona de dunes degut a una manca de senyalització i/o
coneixement.
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Vista de la platja
davant la
urbanització Els
Griells al mes de
maig.
Autor: Marta
Ayuso.

Esports
Els esports que es practiquen actualment a les platges i zones de dunes de
manera íntegra, i aquells que les poden afectar puntualment, són els següents:
futbol, boleyball, pales, rugby, discs voladors, piragüisme, rem, vela, vela
lleugera, optimist, esquí nàutic, wake board, sky-bus o bus-bob (planejar sobre
l’aigua en una embarcació neumàtica, arrastrada per una embarcació a motor),
motos aquàtiques, jet sky, seawatching, submarinisme, windsurf, surf, body,
fly-surf (kite-surf), parapent d’arrastre, patins de platja, kayac, quads,
aventura 4x4, enduro, motocros, autocros, bicicleta de muntanya, passejades
a cavall, aeròbic, ioga, tay-chi, fer volar estels, aeromodelisme, footing i cros.
Directament relacionat amb la pràctica d’aquests esports, es troben les
concessions d’aparcament de vehicles nàutics a la platja (veure apartat de
concessions de superfície de platja, pàg. 32).
Itineraris
A banda dels itineraris senyalitzats, el passeig per la platja és una pràctica
habitual, tant a peu com a cavall, i en alguns casos en bicicleta.
Itineraris a peu
El PR-C-109, itinerari de petit recorregut que va de Torroella a La Gola, passa
en una de les seves variants per la platja de l’Estartit, des de La Gola fins al
càmping El Molino. El seu recorregut es troba sobre la mota artificial aixecada
Fractàlia, Consultoria i Estudis Ambientals S.L.
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rera la platja. Aquesta mota és una de les principals causes d’alteració del
sistema de llacunes temporals i de formació de dunes. Seria interessant
reubicar aquest itinerari per tal d’evitar l’alteració de la zona de dunes.
Passejades a peu
Les passejades a peu per la platja no tenen cap repercussió sobre el medi,
sempre i quan no es trepitgin les dunes en consolidació. Ara com ara, però, la
possibilitat d’accés a la platja des de molts punts diversos, tot creuant i
trepitjant la zona de dunes i reredunes, impossibilita en alguns punts la seva
regeneració.
L’arranjament d’aquest impacte ja està previst en el projecte d’itineraris, on es
preveu la creació d’uns accessos a la platja concrets i a través de passeres
sobre les dunes. A més a més, cal establir una senyalització informativa i
pedagògica adequada i que tingui present les procedències diverses dels
usuaris més habituals de les platges de l’Estartit (diversos idiomes segons les
nacionalitats més presents a la zona).
Part de la gent que passeja per la platja ho fa per a l’esbarjo dels seus gossos.
Aquests animals poden ocasionar danys a les dunes en consolidació per trepig,
acumulació d’excrements, fent forats, espantant ocells o malmetent nius i
caus. Caldria senyalització adequada i crear un pipi-can.
Passejades a cavall
Les passejades a cavall són molt freqüents en aquesta zona de la platja degut
a la proximitat d’una hípica i diverses granges de pupil·latge de cavalls.
Al contrari que les passejades a peu, les rutes a cavall poden tenir un efecte
més preocupant sobre el medi i la seguretat de la resta des usuaris de la
platja:


la possibilitat que els cavalls es mengin la vegetació que està colonitzant la
duna per a la seva fixació.



el trepig directe de la duna, que degut al pes del cavall i genet genera
alteracions importants. Si afegim el costum dels cavalls a passar en fila tots
pel mateix lloc, aquest efecte es multiplica.



la manca d’un camí propi i senyalitzat pot comportar un perill per a la resta
d’usuaris de la platja, més en els casos de genets inexperts, clients
habituals de les hípiques.

Passejades amb bicicleta
Són menys habituals degut a la dificultat d’avançar per la sorra. Tot i així, ens
trobaríem en el mateix cas de les passejades a peu.
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Aparcaments
Hi ha una important bossa d’aparcament dins la zona de platja davant el Ter
Vell. En època estival s’hi poden trobar de l’ordre de 500 cotxes aparcats,
coincidint la seva ubicació amb la teòrica de les dunes. (veure ubicació en el
mapa de la pàg. 46).
Aprofitant la permisivitat de l’aparcament, s’ha establert el costum d’utilitzar
per al trànsit rodat (cotxes, camions, etc.) un pas paral·lel al camí peatonal per
a enllaçar el nucli de l’Estartit amb la urbanització d’Els Griells, que transcorre
dins la platja i en zona de teòrica distribució de dunes. Aquest pas s’utilitza al
llarg de tot l’any, i ha esdevingut un costum per als habitants permanents i
temporals d’ambdues zones urbanes.
La zona de platja i dunes utilitzada com a aparcament i carretera improvisada
es troben en mal estat de conservació.
Es preveu l’establiment d’una zona d’aparcament alternatiu rera la urbanització
Els Griells. La ubicació escollida, però, es situa en l’eix bàsic del petit corredor
que encara resta per a la connexió biològica de les maresmes de La Pletera
amb el Ter Vell.

Bossa d’aparcament incontrolat entre la urbanització Els Griells i el càmping El Molino. Autor: Marta Ayuso.

Concessions de superfície de platja
Les concessions de superfície de platja amb permís de l’Ajuntament són les que
segueixen.
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Quioscs - bars: es localitzen 4 concessions per a casetes de venda a la platja
de l’àrea d’estudi. Aquestes concessions són vàlides des de Setmana Santa fins
a l’octubre. La seva superfície és de 10 m2 cadascuna. Tres d’aquests quioscs
es situen sobre zona de dunes (real i potencial). Aquest fet determina la
impossibilitat de regeneració de les dunes tant en els 10 m2 de superfície de
l’establiment com en el seu entorn immediat, degut a la concurrència que
genera al seu voltant. (Veure la seva ubicació en el mapa de Punts Calents,
pàg. 67)
Lloguer d’hamaques i para-sols: hi ha una concessió de 150 m2 per al lloguer
d’hamaques davant el Ter Vell. Per la seva ubicació a la zona de platja, no
representa un impacte important.
Patins: hi ha instal·lada una concessió de 15 patins al costat de la zona de
lloguer d’hamaques, davant el Ter Vell. Ocupa 90 m2. Aquesta concessió
disposa d’una sortida balisada a mar obert.
Trampolí: situada a l’aigua, dins la zona de banyistes, es troba una instal·lació
de 2 m2 d’un trampolí-malla inflable.
Embarcadors: es troben tres concessions per a embarcadors a l’àrea d’estudi:


Estació nàutica: es localitza davant el Parc de La Pineda, al nord-est
del Ter Vell. S’ha creat per al foment i la pràctica dels esports nàutics, i
agrupa en un mateix espai diferents concessions distribuïdes en dos
mòduls i amb dues sortides balisades a mar obert. El permís compren
les activitats següents
 Esquí nàutic
 Esquí bus
 Caiacs
 Surf vela



Aparcament d’embarcacions pneumàtiques, concessió del càmping
El Molino. Situada a l’extrem sud del mateix càmping i amb una
superfície de 450 m2. La concessió és vàlida des de Setmana Santa fins
a l’octubre. Disposa de canal balisat per a l’accés a mar obert. En
algunes ocasions s’han donat incidents entre els usuaris de les barques i
els banyistes per l’ocupació de la platja.
Amb freqüència el destí dels usuaris d’aquest embarcador són les Illes
Medes. Per a la visita i realització d’immersions en aquest espai protegit
cal registrar-se a l’oficina habilitada a l’efecte a l’Estartit, on es paga una
taxa. La gran majoria de les barques que surten del càmping El Molino
amb destí a les illes no passen per l’oficina ni abonen la taxa requerida.



Esports nàutics (surf, vela, catamarans, caiacs, etc.). Concessió de la
casa de colònies Rosa dels Vents, situada a la platja davant el mirador
nord de la urbanització de La Pletera. Aquesta concessió té una
superfície de 90 m2 i és vàlida de Setmana Santa fins l’octubre. Disposa
de canal balisat per a l’accés a mar obert. No es té constància de cap
incidència amb els banyistes.



Esports nàutics (surf, vela, catamarans, caiacs, etc.). Situada a La
Gola del Ter, que ocupa 30 m2. Cal constatar la ubicació exacta
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d’aquesta concessió sobre el terreny, ja que és possible que estigui
afectant zona de dunes.
Passera: a l’extrem sud de la urbanització Els Griells s’ha previst l’arranjament
de la rampa d’accés a la platja i la disposició d’una passera de fusta per a
l’accessibilitat dels cotxes, cadires de rodes i altres.
Caça
Tot i ser zona marítimo-terrestre, cabria la possibilitat de caçar en aquesta
zona amb escopeta ja que està inclosa dins l’àrea privada de caça Montgrí
(G-10043), sempre que es respectin la resta de zones de seguretat. Tot i així,
els caçadors d’aquesta societat no practiquen el seu esport a la zona de
platges.
Pesca
A la zona de platges inclosa en l’àrea d’estudi es desenvolupen dos tipus de
pesca.
Es practica pesca esportiva des de la platja a la zona de La Pletera i a La Gola
del Ter des de la mota. El nombre de pescadors i la seva activitat no
representen cap amenaça per al medi, sempre que no hi accedeixin amb cotxe
i no es trepitgin les dunes. La regulació de la pesca esportiva i l’atorgament de
les llicències recau en el Departament de Medi Ambient de la Generalitat. El
control d’aquest tipus de pesca, però, és pràcticament inexistent degut a la
inexistència de patrulles de pesca marítima dins el Cos d’Agents Rurals. La
pesca des d’una embarcació en aigües epicontinentals està prohibida.
La pesca professional es localitza a La Gola del Ter, on pescadors d’angules
adscrits a la Confraria de Pescadors de l’Estartit realitzen la seva activitat.
Actualment hi ha 6 llicències concedides per a la pesca d’angula a La Gola.
L’activitat es desenvolupa entre octubre i primers de març. Aquests pescadors
tenen permís de l’Ajuntament i la Generalitat per accedir fins a La Gola amb
cotxe a través de l’accés del camí de La Gola. Un cop allà estacionen el cotxe a
la platja.
Cal realitzar un seguiment d’aquest cotxes per assegurar que l’aparcament a la
platja no es descontroli.

Zones d’elevat interès per a la biodiversitat
La zona de platja i cordons dunars davant el Ter Vell i La Pletera gaudeixen de
protecció especial en estar incloses dins l’Espai d’Interès Especial dels
Aiguamolls del Baix Empordà i dins la zona declarada LIC (Lugar de Interés
Comunitario) segons la directiva europea.
Tot al llarg de la platja es troba una mota, creada a mitjans del segle XX, amb
l’objectiu d’evitar l’entrada d’aigües salades terra endins en moments de
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llevantada. L’objectiu era evitar la salinització de les terres adjacents per
augmentar la superfície conreuable. Aquesta mateixa mota i les seves
continues restauracions distorsiona la dinàmica de formació de dunes i llacunes
salades temporals.

Dunes i vegetació
associada. Autor:
Francesc Córdoba

Actualment, i dins les actuacions del projecte LIFE que s’està duent a terme al
Ter Vell i La Pletera, s’ha deixat de restaurar la mota després de les
llevantades, cosa que facilitarà el retorn progressiu a un règim més natural de
dispersió de materials.
En el marc del mateix projecte LIFE, s’ha instal·lat una petita zona per a la
regeneració de dunes davant l’àrea de llacunes del Ter Vell. Aquesta
experiència, degudament tancada i senyalitzada, realitza una important funció
pedagògica, alhora que permet fer un seguiment de la dinàmica de formació
i/o recuperació d’aquestes dunes.
Connectivitat
L’existència de la mota que impedeix la formació de dunes i llacunes temporals
i alguns dels usos de la zona, impossibiliten la regeneració dels sistemes
naturals propis de l’àrea. Es produeix d’aquesta manera un trencament de la
continuïtat i per tant s’impedeix el fluxe de dispersió de les comunitats pròpies
dels ambients salats que correspondria trobar en aquests paratges.
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La recuperació de les dunes i de les dinàmiques naturals de transport d’aigua i
materials permetrà el restabliment del fluxe de dispersió de les comunitats
pròpies dels ambients salats a totes aquelles àrees de dispersió que els són
pròpies.

Usos que afecten l’espai des de l’exterior
Zones urbanes
La proximitat del nucli turístic de l’Estartit, amb el seu conjunt d’hotels,
apartaments, urbanitzacions, càmpings i casa de colònies, és el motiu principal
de l’elevada ocupació i per tant d’un ús intensiu del recurs platja. La capacitat
d’allotjament turístic de l’Estartit és d’unes 35.000 places, i la pràctica totalitat
alberguen turistes de sol i platja.
Les principals promotores de gran part dels esports que es practiquen a la
platja i a primera línia de costa són les empreses turístiques ubicades a
L’Estartit i Torroella.
Ús recreatiu
Esports
Els esports aquàtics que es practiquen al mar tenen un impacte directe sobre
les platges, ja que en la major part dels casos aquestes són les plataformes de
sortida i arribada d’aparells com les motos aquàtiques, planxes de wind-surf,
embarcacions recreatives, etc.
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Sistema llacunar de Ter Vell
Immediat al límit sud de la zona urbana de l’Estartit es troba la zona protegida
de les llacunes del Ter Vell.
Actualment, gràcies en bona part a les actuacions emmarcades en el projecte
LIFE que les gestiona, aquest sistema de llacunes es troba en un bon estat de
conservació.
Tot i així, degut a problemes de propietat, l’extensió inclosa a la zona protegida
no respon a la teòrica distribució d’aquest espai natural. Resten diverses
finques al sud-oest de l’espai que no s’han pogut incloure a l’àrea gestionada i
que presenten un estat de conservació regular.
Aproximadament un 70% d’aquest espai està inclòs en la zona de domini
marítimo-terrestre degut a la influència marina que ocasionen les llevantades.
Forma part en la seva totalitat de l’EIN dels Aiguamolls del Baix Empordà i del
LIC.

Usos a l’espai
Ramaderia
En una d’aquestes finques no integrades a l’àrea gestionada, però que formen
part de la mateixa unitat estructural del Ter Vell, es troba una superfície de
vegetació pròpia de zones humides pasturada puntualment per un ramat
d’ovelles amb alguna cabra. La càrrega ramadera suportada és relativament
baixa, degut al curt temps d’estada del bestiar.
La producció d’aquestes pastures actualment és bastant baixa.
Antigament es pasturava la zona de la closa del Mas d’en Bou amb bestiar
vacum. Actualment s’hi ha establert un sistema de filtre verd per a la
depuració de les aigües que arriben a Ter Vell.
Caça
La finca propietat de la Fundació Territori i Paisatge, anomenada Closa del Mas
d’en Bou, que forma part d’aquest espai, està tramitant la seva segregació de
l’àrea de caça G-10043. Al ser una finca amb una superfície menor de 25 ha no
hi és permesa la caça.
A la resta de l’espai ocupat pel sistema llacunar, inclòs en la mateixa àrea de
caça, s’hi podria caçar respectant la resta de zones de seguretat. A la pràctica,
i degut a la proximitat dels nuclis urbans, camins i altres construccions,
l’aplicació d’aquestes franges de seguretat fan que només resti una petita
superfície al centre de la parcel·la on es permet caçar, on no resulta viable ni
coherent aquesta pràctica.
Actualment no s’exerceix el dret a la caça en aquest espai.
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Turisme
Actualment, tot i la proximitat del Sistema Llacunar a L’Estartit, les llacunes del
Ter Vell no són una zona excessivament freqüentada ni pertorbada pel turisme.
En bona part de l’àrea, el canyissar genera una protecció visual i acústica
suficient per aïllar la zona protegida del rebombori que l’envolta en època
estival.
Ús recreatiu
L’ús recreatiu d’aquest espai es canalitza a través dels itineraris que l’envolten
i donen un caire divulgatiu i de descoberta del medi als senderistes i ciclistes.
Itineraris
Actualment el PR-C-109 voreja part del sistema llacunar del Ter Vell, trobant al
seu pas un “hide” per a l’observació de l’espai interior des d’un punt elevat.
El projecte d’itineraris del LIFE preveu un únic itinerari de descoberta de les
llacunes del Ter Vell (suficient, donada la poca extensió de l’espai) que enllaça
amb la zona de La Pletera. L’itinerari comparteix part del seu recorregut amb el
PR ja esmentat i troba en el seu recorregut el mateix “hide” sobre les llacunes
per a la observació de l’espai interior. A més a més, es troba un mirador obert
al nord-est de l’espai i diversos cartells informatius de les gestions endegades
pel projecte LIFE i divulgatius de les característiques de l’espai.
En el cas del projecte d’itineraris previst pel LIFE aquest mateix tram
comparteix les excursions a peu i amb bicicleta.
Àrees de descans
A l’extrem sud-est de l’espai es troba una zona de pícnic equipada amb taules i
bancs de fusta i papereres. Una tanca metàl·lica impedeix l’accés al centre de
la zona protegida.
Zones d’elevat interès per a la biodiversitat
La importància bàsica d’aquest espai rau en la conservació dels ambients
humits, tant per l’escàs nombre de sistemes d’aquestes característiques que
resten a Catalunya com per la seva component divulgativa.
És una zona de protecció especial: està inclosa al domini públic marítimoterrestre, al Pla d’espais d’interès natural (Aiguamolls del Baix Empordà) i
catalogat com a zona LIC (Lugar de Interés Comunitario) (veure mapa pàg. 9).
A més a més, com ja s’ha comentat, el Ter Vell és objecte d’un projecte LIFE
per a la recuperació del sistema de llacunes junt amb la zona de La Pletera. La
major part de les actuacions previstes al Ter Vell ja s’han dut a terme i han
representat l’increment de la superfície d’aigua lliure i la millora de la qualitat
de les aigües dolces aportades pels recs al sistema de llacunes.
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Connectivitat
La unitat que formaven antigament les zones d’influència marina del Ter Vell i
La Pletera estan actualment separades per aproximadament 1 Km de zones
d’ocupació turística (urbanització d’Els Griells i càmping El Molino). A més a
més, la degradació actual de la zona semi-urbanitzada de La Pletera i dels
cordons de dunes fan augmentar aquesta distància. Aquest és un clar exemple
de la fragmentació a què es veuen sotmesos els ecosistemes, inicialment
relacionats, com a conseqüència del canvi d’usos en el territori.
Degut a la destrucció i degradació de bona part dels sistemes humits litorals,
aquells espais que resten són de gran importància per a l’establiment d’àrees
de nidificació i/o com a zona de descans per aus aquàtiques en migració.
Ús de l’aigua
L’ús de l’aigua dins l’espai actualment és exclusiu per a fins de conservació de
la natura.

Educació, divulgació i recerca
Com ja s’ha comentat, els dos objectius bàsics d’aquest espai i de la seva
gestió per part del projecte LIFE han estat la recuperació dels ambients
naturals i la seva divulgació.
Per aquest motiu, tant els itineraris com la senyalització que hi ha, estan
orientats a l’educació i la divulgació dels valors naturals entre els visitants de
l’espai.
En el marc del projecte LIFE, la Universitat de Girona està realitzant el
seguiment de l’evolució al Ter Vell de:
 Vegetació
 Nivells de nutrients i eutrofització de les aigües.
 Macroinvertebrats, com a indicadors de qualitat de l’aigua
 Peixos
 Ocells

Usos que afecten l’espai des de l’exterior
Agricultura
Les aportacions d’aigua actuals a les llacunes del Ter Vell són provinents de
recs que, aigües amunt, recullen els excedents d’aigua de reg dels conreus.
Així, l’aigua que arriba al Ter Vell conté una càrrega de nutrients i de matèria
orgànica excessiva. El segon inconvenient, no menys important, és el règim
d’aportació d’aigües: el sistema natural, per la seva ubicació en zona
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mediterrània està adaptat a unes aportacions màximes d’aigua durant la
primavera i la tardor i una època eixuta a l’estiu. En canvi, i degut a que les
aigües d’aportació arriben des dels recs de conreus, la màxima aportació
d’aigua es dóna a l’estiu i és molt inferior a la primavera i la tardor.
Per paliar aquesta situació s’ha creat un filtre verd (sistema de llacunes
precedent a les llacunes naturals del Ter Vell) que facilita la retenció de
nutrients per evitar l’eutrofització del sistema.
Zones urbanes
Un dels perills que amenaça l’equilibri natural del sistema de les llacunes del
Ter Vell és la possibilitat que la proximitat a zones urbanes tan concorregudes
generi hàbits com ara donar de menjar als ànecs i/o la introducció d’espècies
al·lòctones o domèstiques a les llacunes.
Per una altra banda també representa un perill la possibilitat de manllevar
superfície a la zona protegida. El càmping que limita directament al nord amb
aquesta superfície també és un exemple de tendència a ocupar la zona natural.
La bossa d’aparcament que es localitza en zona de platja i dunes a l’est de Ter
Vell és un altre punt conflictiu (veure mapa pàg. 46).
Serveis
Escomeses / línies elèctriques
El perímetre de l’espai de les llacunes del Ter Vell està resseguit de línies
elèctriques. Aquest fet representa un impacte visual elevat degut al relleu
completament pla de la zona de l’Estartit, on qualsevol element una mica
elevat centra l’atenció visual.
Escomeses / línies telefòniques
És el mateix cas de les línies telefòniques, tot i que aquestes representen una
extensió menor del perímetre de Ter Vell.
Ús recreatiu
El Ter Vell és una àrea de petites dimensions envoltada de zones d’alta
freqüentació: zones urbanes i platges. La zona d’aigües lliures resta
relativament protegida de les zones urbanes pel canyissar, però una part de la
zona d’aigües lliures queda a mercè dels impactes provinents de la platja.
Afortunadament, l’època de major ocupació turística no coincideix amb la de
major fragilitat de les comunitats de les llacunes, però com ja s’ha comentat hi
ha massa accessibilitat des de la platja a la zona protegida.
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Àrees de descans / pícnic
Dins de la zona que correspondria teòricament al Ter Vell, en el seu extrem
sud-est, es localitza una àrea de pícnic condicionada amb taules de fusta,
bancs i papereres. Es troba envoltada per una tanca metàl·lica per tal d’evitar
l’accés a la zona de les llacunes, de les qual la més propera queda només a 75
m.
Zones d’elevat interès per a la biodiversitat
Malauradament, la influència de la resta de la teòrica unitat estructural que
formaven el Ter Vell i La Pletera sobre les llacunes actualment és pràcticament
nul·la degut a la fragmentació a que s’ha vist sotmesa per la construcció
d’urbanitzacions i càmpings i per la degradació dels cordons dunars degut a
l’ús de les platges.
Ús de l’aigua
Un dels temes pendents de solució és el règim d’aportacions d’aigua a les
llacunes del Ter Vell.
Com a zona natural que és, la seva dinàmica ve donada pels fluxos d’aigua
que, en el nostre país, venen caracteritzats per una època seca a l’estiu i unes
entrades importants d’aigua a la primavera i especialment a la tardor.
Degut a l’ús de l’aigua per a l’agricultura en els trams precedents del rec que
alimenta el Ter Vell, aquestes aportacions d’aigua estan tergiversades: són
molt més importants a l’estiu degut al reg dels conreus i molt minses la resta
de l’any.
Aquest fenomen s’agreuja per la ubicació d’unes comportes al rec d’El Molí (o
rec del Ter Vell). Es recomanaria que s'establís l’aportació de cert cabal d’aigua
d’aquest rec, de manera que s’afavorís les entrades d’aigua d’acord amb les
dinàmiques naturals de pluja. En aquest cas, caldria tenir en compte l’elevat
contingut de partícules en suspensió que porta l’aigua d’aquest rec degut al
seu dragatge. Es recomanaria una gestió enfocada al desbrossament periòdic
del material vegetal excessiu en comptes de l’opció de dragar el rec.
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Resclosa al Sistema Llacunar
de Ter Vell. Autor: Francesc
Córdoba.
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Maresma de La Pletera
La zona de maresma de La Pletera s’estén paral·lela a la costa, rera els
cordons de dunes, en una extensió aproximada d’1,5 Km. En total són 80 ha
de terrenys caracteritzats per una clara influència de les intrusions salines en
moments de llevantades, per suaus que aquestes siguin.
Aquest és el fet que tradicionalment va impedir el seu conreu, deixant que les
dinàmiques naturals formessin un saladar d’alt valor ecològic.
Una part de La Pletera es va començar a urbanitzar els anys 80, malmetent
absolutament les comunitats pròpies de la zona. Aproximadament un 20% de
la urbanització s’ha consolidat mentre la resta està aturada.
La part sud de La Pletera, des de la bassa de Fra Ramon fins a la Gola del Ter,
no s’ha vist afectada per l’especulació urbanística. En aquesta zona es
localitzen àrees d’alt interès botànic.

Bassa de les Banyes.
Autor: Francesc Córdoba.

Bona part d’aquesta zona adjacent a la Gola del Ter s’hauria de trobar
estretament lligada als fenòmens d’avinguda del riu i la seva desembocadura,
generant d’aquesta manera una zona d’aiguabarreig i llacunes temporals amb
influència d’aigües continentals i marines depenent de la dinàmica de
llevantades i pulsacions en els cabals del riu. Aquest fet, important des del
punt de vista ecològic, s’ha impedit mitjançant la construcció d’una mota que
confina el riu.

Fractàlia, Consultoria i Estudis Ambientals S.L.

43

Pla d’usos del Ter Vell

La totalitat de la superfície d’aquesta àrea està dins de domini públic marítimoterrestre segons l’última proposta de determinació d’aquesta línia per part de
l’administració estatal de costes.

Usos a l’espai
Caça
L’espai que ocupen les maresmes de La Pletera està inclòs al vedat gestionat
per l’Associació de Caçadors Montgrí, i està registrat al Departament de Medi
Ambient amb el núm G-10043.
Tot i que aquesta zona està íntegrament inclosa en zona marítimo-terrestre, hi
poden caçar, únicament amb escopeta, els membres de la societat de caçadors
i altres caçadors amb el permís de la societat. Cal respectar sempre, però, la
resta de zones de seguretat establertes: camins i carreteres, zones urbanes,
construccions aïllades, etc.
Actualment es cacen aus aquàtiques a la zona de La Pletera.
L’àrea d’ensinistrament de gossos de la societat de caçadors està ubicada en
una superfície d’unes 2 ha entre La Gola del Ter i la bassa de Fra Ramon.
Aquesta ubicació no concorda amb les dades que consten al Departament de
Medi Ambient: cal notificar la nova ubicació de la zona d’ensinistrament de
gossos.

Zones urbanes
L’extensió de les urbanitzacions i càmpings fruit del bum turístic dels anys 60
va trobar a La Pletera un terreny no treballat arran de platja que ràpidament
es va convertir en el lloc ideal d’especulació immobiliària. La urbanització va
començar les seves obres la dècada dels 80, dessecant, elevant la cota i
construint un tram de pràcticament 1 km de longitud. De tota la urbanització
finalment s’ha consolidat el primer tram, mentre que la construcció dels 750 m
restants s’ha aturat i resta pendent de resolució judicial.
L’estat d’alteració d’aquesta part de La Pletera és gran: elevació de la cota i la
construcció dels passeigs elevats impedeixen la influència de l’aigua de mar en
uns terrenys que li han estat arrabassats. L’aportació de materials inerts ha
malmès la qualitat del sòl i la construcció dels carrers ha fragmentat l’espai.
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Zona urbanitzada de la
Maresma de La Pletera.
Autor: Francesc Córdoba.

Turisme
En època estival, des de juny fins a setembre, la zona semi-urbanitzada de La
Pletera es converteix en el destí ideal de les autocaravanes: carrers asfaltats i
elevats arran de platja que proporcionen vistes i proximitat al mar. Els usuaris
d’aquestes autocaravanes utilitzen els camps immediats per a l’abocament dels
residus dels tancs dels lavabos químics.
Els mateixos carrers serveixen d’aparcament per als visitants de la platja.
Des de l’Ajuntament es va intentar dissuadir les autocaravanes d’estacionar en
aquest lloc mitjançant la col·locació d’un gàlib. Aquest es va malmetre al cap
de poc temps i no s’ha reparat, de manera que els vehicles hi continuen
estacionant.
En general, la part no urbanitzada de La Pletera no està excessivament
freqüentada pel turisme, excepte les zones de pas cap a la platja.
Aparcaments
En època estival, la zona urbanitzada de La Pletera es converteix en un
aparcament, més densificat com més ens acostem al càmping El Molino (al
nord).
Aquesta zona de platja i aparcament, amb l’excepció de les autocaravanes,
acostuma a estar ocupada per habitants de l’Estartit, que fugen de les
concorregudes platges del Ter Vell i la Platja Gran.
Cal plantejar-se alternatives compatibles amb la conservació del medi en
previsió del possible desmantellament de la zona urbanitzada, que implicaria la
retirada de l’asfalt i els serveis que es varen instal·lar en començar la
urbanització i la tornada a les cotes topogràfiques naturals del terreny.
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Una altra de les bosses d’aparcament de La Pletera es localitza al sud, al costat
de La Gola i sobre terrenys d’alt interès botànic que actualment es troben en
mal estat de conservació arran d’aquesta ocupació de vehicles.
Existeix una tercera bossa d’aparcament, més petita, situada al camí de La
Gola just davant l’accés a la platja. Tant aquesta com l’anterior, són utilitzades
per habitants de Torroella i l’Estartit, coneixedors de la zona.
En general, la localització dels aparcaments actuals no obeeix a cap planificació
ni càlculs de cabuda necessària, sino a la ocupació d’uns terrenys que permetin
als usuaris de les platges el màxim acostament possible a la zona de bany
escollida. D’aquesta manera es permet l’ocupació extensiva del territori i
l’impacte difús sobre la seva totalitat.
La facilitat d’accessos a aquest espai tan planer accentua aquest fet.

Bosses d'aparcament actuals
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Accessos
Tota la zona sud de maresmes de La Pletera està solcada per gran nombre de
camins de terra, en diferents graus de conservació, però tots amb possibilitats
de ser utilitzats amb un vehicle 4x4. La part nord està completament
urbanitzada. Actualment no hi ha cap tipus de restricció d’accés per als
vehicles de motor en tota la zona de maresmes de La Pletera. S’utilitzen tots
els camins per al trànsit rodat.
D’aquesta possibilitat d’accés il·limitat amb cotxe es deriva la freqüentació,
l’aparcament, el trepig i l’acampada en aquestes zones d’elevat interès
ecològic.
Serveis
Escomeses / línies elèctriques
Una línia elèctrica aèria segueix el límit oest de La Pletera en direcció nord des
del Ter per torçar després direcció nord-est, passant per sobre la bassa de Fra
Ramon.
Com en el cas de Ter Vell, aquesta xarxa elèctrica elevada representa un
impacte visual alt degut al relleu completament pla de la zona, on qualsevol
element una mica elevat centra l’atenció visual.
Les estacions transformadores a la urbanització requalificada de La Pletera es
situen en casetes d’obra de magnitud considerable amb un impacte paisatgístic
nefast. Es requereix la seva retirada.
No es troben línies telefòniques en aquesta zona.
Serveis associats a la urbanització de La Pletera
La zona urbanitzada de La Pletera compta amb tots els serveis de sanejament,
conduccions d’aigua, gas, etc., i estacions transformadores ubicades en
casetes d’obra de magnitud considerable.
Ús recreatiu
Acampades
La zona sud de les maresmes de La Pletera, entre la Bassa de Fra Ramon i La
Gola, s’utilitza esporàdicament durant l’estiu com a zona d’acampada i,
ocasionalment, s’hi ha realitzat alguna festa “rave”.
Per ocasionals que siguin aquestes activitats, generen un impacte molt gran,
produït pel trepig, que compacta el sòl i malmet la coberta vegetal.
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Esports
La facilitat d’accés per tot tipus de camins sense asfaltar i el fet que el territori,
completament planer, no presenti cap dificultat als vehicles 4x4, possibilita la
intrusió dels vehicles en tot el territori, passant sobre dunes i altres indrets
d’interès ecològic. És freqüent trobar turismes tot terreny, quads i motos de
motocros i enduro a la zona sud de La Pletera, des de la bassa de Fra Ramon a
La Gola.
Temps enrera es practicava habitualment el motocros en aquesta zona, on
encara es troben les traces d’un circuit. Actualment, tot i que s’hi continua
practicant, la freqüència és més baixa.
Itineraris
A banda dels itineraris que actualment estan senyalitzats i que es descriuen a
continuació, existeix un projecte d’itineraris lligat al projecte LIFE que recorre
la zona de maresmes de La Pletera i les enllaça amb les llacunes del Ter Vell.
Aquests itineraris es poden veure en el projecte de referència.
Itineraris a peu
Actualment només hi ha un petit tram de l’itinerari PR-C-109 de Torroella a La
Gola del Ter que voreja el perímetre de la zona sud de La Pletera. Aquest
mateix itinerari és el que després continua per la zona de la platja, la zona
agrícola i arriba a Torroella (veure mapa pàg. 28).
Itineraris a cavall
Les rutes habituals de la hípica Mas Paguina passen per la zona no urbanitzada
de La Pletera, pel costat de la Bassa de Fra Ramon i per diversos camins.
Accedeixen a la platja a través del camí de La Gola. En general, l’impacte de
les rutes a cavall no és important sobre el conjunt del territori sempre i quan
es cenyeixin a un camí marcat i no vagin variant la ruta ni es dispersin per la
zona. En el tram de trànsit habitual dels cavalls, es crea un camí compactat i
amb manca de vegetació degut al trepig i al fet que els animals es mengen la
vegetació que els queda a l’abast.
Itineraris amb bicicleta
Actualment es troba un itinerari per a bicicletes senyalitzat que passa pel camí
del Riu Ter i, després d’endinsar-se per la zona agrícola, torna a les maresmes
de La Pletera pel Camí del Puig de les Llagostes, sobre la Bassa de Fra Ramon,
i enfila cap al nord pel carrer urbanitzat de La Pletera (veure mapa pàg. 28).
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Passejades a peu
A banda dels itineraris marcats, La Pletera és una zona molt freqüentada per al
passeig dels gossos, que campen lliurement i sense lligar. Això pot ocasionar
danys a l’ecosistema per degradació de les comunitats vegetals que estan
recolonitzant un espai degradat, pel destorb a la fauna (especialment ocells en
temporada de cria), etc.
Zones d’elevat interès per a la biodiversitat
La totalitat del sector de maresmes de La Pletera està constituït per terrenys
sotmesos originalment a una clara influència marina. Actualment s’ha
interromput artificialment aquesta influència degut a la urbanització de part del
sector i al manteniment de la mota artificial a la platja.
Aquest tipus de conversions del territori són una constant a tot Catalunya, fet
que ha portat a la destrucció de la major part de maresmes i ambients salats
costaners. El cas de La Pletera és excepcional: és un territori començat a
degradar però amb possibilitats de recuperació degut a l’aturada de les obres i
a la capacitat de regeneració de l’espai.
Des d’aquest punt de vista, a l’alt valor ecològic original de la zona se li suma
el valor acadèmic, de recerca i divulgatiu que suposa l’estudi de la recuperació
del sistema.
La zona de maresmes de La Pletera és, amb el Ter Vell, el centre de les
actuacions del projecte LIFE. En el moment del redactat del present Pla d’usos
ja s’han executat part de les actuacions previstes, com l’habilitació de noves
basses i la reintroducció del fartet en altres punts.

La Pletera: passeig i mota de la Bassa de Fra Ramon. Autor: Francesc Córdoba.
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Zones protegides
Bona part del sector de les maresmes de La Pletera està inclòs en l’Espai
d’Interès Natural dels Aiguamolls del Baix Empordà (veure mapa pàg. 9)
segons decret 328/1992, de 14 de desembre.
Bona part del sector està catalogat com a LIC (veure mapa pàg. 9).
Connectivitat
Aquest és un sector altament fragmentat: no té continuïtat ni tan sols en el
seu propi interior. Les causes que impedeixen les dinàmiques naturals
d’aquests ambients són:


Les parcel·les urbanitzades.



La mota que separa platja i zona de maresmes.



La mota que conté les aigües de la Bassa de Fra Ramon.



La mota de contenció del Ter.

Limitant al nord amb aquest espai es troba un càmping i una zona urbanitzada,
i al nord-oest la zona agrícola, amb algunes parcel·les tancades.
Educació, divulgació i recerca
El projecte d’itineraris previstos pel LIFE no preveu la instal·lació de pannells
educatius i divulgatius en el seu recorregut. Aquesta és una mancança
important per a facilitar la descoberta del territori i dels seus valors naturals.
En el marc del projecte LIFE, la Universitat de Girona està realitzant el
seguiment de l’evolució a la Bassa de Fra Ramon i la Bassa de les Banyes de:

 Vegetació
 Nivells de nutrients i eutrofització de les aigües.
 Macroinvertebrats, com a indicadors de qualitat de l’aigua
 Peixos
 Ocells

En el cas de la Bassa de Fra Ramon, es realitza el seguiment i comparació de
les dades abans i després de les actuacions del LIFE. La Bassa de les Banyes es
monitoritza des del moment de la seva creació en el marc del mateix projecte.
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Usos que afecten l’espai des de l’exterior
Agricultura
El sector de maresmes de La Pletera limita a l’oest íntegrament amb zones
agrícoles. Des d’antic la zona de conreus es va limitar a aquells espais en què
el grau de salinitat fos prou baix com per garantir la viabilitat de les collites.
Per aquest motiu la zona de maresmes de La Pletera mai no es va conreuar i
aquest ús no ha estat una amenaça directa pel sòl.
Indirectament, però, l’agricultura ha tingut un gran impacte en la dinàmica de
les maresmes:


La construcció de la mota entre les maresmes i la platja per evitar les
intrusions d’aigua del mar en moments de llevantada fins a la zona de
conreus i evitar la salinització del sòl.



La construcció de la mota del riu Ter per evitar inundacions de les zones de
conreus en moments de crescuda.

Com ja s’ha comentat amb anterioritat, aquestes motes han distorsionat la
dinàmica de les zones inundables i maresmes.
En el primer cas s’impedeix la inundació temporal amb aigües salades en llocs
on aquesta és bàsica per a la pervivència de les espècies que li són pròpies.
En el segon cas s’impossibilita la inundació temporal amb aigües dolces que
equilibra les concentracions de sal en augment per evaporació de l’aigua de
mar acumulada després de les llevantades i el dipòsit de sediments propi dels
trams baixos del curs d’un riu. La Bassa de Fra Ramon, mancada de les
aportacions d’aigua dolça que rebia puntualment amb les crescudes del Ter,
està experimentant un augment important de la salinitat.

Pesca
Els pescadors d’angula adscrits a la Confraria de Pescadors de L’Estartit
desenvolupen la seva activitat a la Gola del Ter. Per accedir-hi amb cotxe,
travessen la zona no urbanitzada de La Pletera pel Camí de La Gola, creuen les
dunes i circulen per la platja fins a la zona de pesca. Aquest accés és possible
gràcies a un pas autoritzat tancat amb una corda que es localitza al final del
camí esmentat.
En molts casos, els pescadors de canya que es situen a la platja aparquen els
cotxes al final d’aquest mateix camí.

Zones urbanes
El sector de maresmes de La Pletera limita al nord-oest amb la urbanització del
mateix nom. Es tracta d’una parcel·la on actualment estan acabant les últimes
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construccions i que havia de ser la primera de la urbanització de La Pletera que
arribava fins a la Bassa de Fra Ramon.
A les parcel·les adjacents, on no s’ha arribat a edificar, la qualitat del sòl s’ha
degradat degut a l’aixecament de la cota topogràfica original del sòl i a
l’abocament incontrolat de runes i deixalles de la construcció del sector veí.
Per una altra banda, la concentració de gent en època d’estiu d’aquesta zona,
junt amb l’aparcament incontrolat de cotxes i autocaravanes genera dos
impactes:


L’accés a la platja es realitza des de diversos punts, sense conduir-se per
un camí concret. Així, el saladar de la zona de maresmes que es localitza
entre els carrers urbanitzats i la zona de platja es veu sotmès a un trepig
indiscriminat i intensiu.



Les parcel·les més septentrionals, que són les que suporten una major
intensitat de freqüentació no han recuperat la vegetació de la mateixa
manera que les situades més al sud (conseqüència també atribuïble a la
degradació del sòl per abocament de deixalles de la construcció).

Càmpings
El límit nord del sector de maresmes de La Pletera el determina el càmping El
Molino. En tot cas, la vocació de sol i platja del turisme allotjat en aquest
càmping, i la possibilitat d’accés directe a la platja des del mateix, fa que
l’impacte d’aquest establiment sobre les maresmes sigui mínim.

Turisme/ús recreatiu
L’ús recreatiu del sector de platja té una influència directa sobre les maresmes
de La Pletera, molt especialment entre el càmping El Molino i la parcel·la
urbanitzada sobre la Bassa de Fra Ramon.
L’accés a la platja es realitza des de la zona d’aparcament en els carrers de la
urbanització aturada a través del saladar, ocasionant l’aparició de viaranys
indesitjats, trepig intensiu i degradació de les comunitats vegetals.
A la zona de la bassa de nova creació (Bassa de les Banyes), que es situa entre
un accés incontrolat des del passeig de La Pletera a la platja, s’ha constatat
l’esbarjo de gossos dins la bassa i turistes creuant la seva llera per accedir a
les dunes.
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Vista de la Bassa de les Banyes des de la zona urbanitzada de La Pletera. Autor: Marta Ayuso.

Ús de l’aigua
L’ús de l’aigua terra endins, concretament les captacions d’aigua del freàtic
mitjançant pous, fan disminuir el nivell del freàtic arran de costa i faciliten
l’entrada de la falca salina terra endins. Augmenta la salinitat de l’aigua i per
tant empitjora la qualitat del sòl i la seva fertilitat.
Aquest fet es va donar durant bastant de temps mentre es captava aigua dels
pous situats en la mateixa zona agrícola. Aquests pous van deixar d’utilitzarse, per passar a la utilització de l’aigua subministrada per la Col·lectivitat de
Regants Mas Duran a través d’una xarxa de recs soterrats. A partir d’aquell
moment, els problemes de salinització d’aigua del freàtic, i per tant del sòl, van
disminuir substancialment.
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Zones agrícoles i pastures
Així com els sectors descrits fins ara presenten certa homogeneitat d’usos en la
seva àrea, en el cas de les zones agrícoles i pastures s’han agrupat en un
mateix sector zones substancialment diferents. Dins aquest sector trobem:

Usos en sector agrícola-ramader
1. Equipaments municipals
2. Agrupacions de magatzems

1

2
6

3. Dunes interiors consolidades amb pinedes

6

9

2

4. Dunes interiors consolidades amb
pinedes + Cases / xalets

16
13
12

13
6

13

5. Dunes interiors consolidades amb
pinedes situades en càmpings

9

12
13
6

18

17
17
3
6

13
5

11
9

5

7

11

6. Conreus de secà

13
10
3

4

13

13

4

13

7. Conreus de regadiu

14

12

3

9

14
13
13

14
14
6

13

3

13
12

13
14
12 13

14
13

13

12
14

13

8. Conreus de secà que han demanat inclusió
a regadiu. Pendent de confirmar

14

9. Zones inundables pasturades

12

13

14
14 12
12
16

10. Zones inundables no pasturades

14

6

11. Zones degradades

13

13

12. Tancats conreats
8

15

13. Tancats amb o sense edificacions
14. Barraques o xalets
15. Zones històriques
16. Erms
17. Càmpings

14
12

7
12
14
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Usos a l’espai
Agricultura
L’agricultura és un dels usos principals del territori. Els dipòsits de sediments
de l’antiga plana d’inundació del Ter proporcionen el medi ideal per al conreu.
En l’àrea d’estudi es conreuen blats, blat de moro, userda i girasol bàsicament.
Es realitzen tractaments fitosanitaris, bàsicament amb insecticides i
fertilització. Pel que fa referència a la fertilització, porta com a conseqüència
uns nivells alts de nitrits i nitrats a les aigües del subsòl, tot i mantenir-se dins
els límits establerts per la legislació vigent (Decret 205/2000, de 13 de juny,
d’aprovació del programa de mesures agronòmiques aplicables a les zones
vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts
agràries).

Zona conreuada rera la urbanització Els Griells. Autor: Marta Ayuso.

Al voltant d’un 28 % de l’àrea agrícola objecte d’estudi (unes 21 ha) és
ocupada per conreus de regadiu. El rec es realitza a manta entre els mesos de
maig a setembre - octubre, segons les pluges.
En tota l’àrea del sector agrícola es detecten cinc grans problemes:


La fragmentació en petites parcel·les de la superfície agrícola: la major part
de la superfície agrícola es troba fragmentada en propietats d’extensió
reduïda, entre 1 o 2 ha, i bona part dels seus propietaris no són pagesos,
sino que arrenden les parcel·les a aquests perquè les treballin. Per al
pagès, treballar parcel·les tan petites i, en molts casos, distants entre sí,
dificulta la mecanització i baixa molt el rendiment del conreu. Per aquest
motiu molts d’aquests pagesos, especialment els més joves, es plantegen
l’abandonament del conreu de les parcel·les més petites. Aquest fet pot
repercutir molt negativament en l’ús d’aquest sòl en un futur proper, ja que
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els propietaris tenen tendència a vendre les parcel·les agrícoles a
particulars per a usos diversos.


Tancaments: en alguns casos el tancament del terreny és el primer pas cap
a la consolidació del canvi d’ús a la parcel·la. Actualment la legislació i la
normativa del municipi permet el seu tancament. Les úniques limitacions
que s’han de tenir en compte són les normes de la Col·lectivitat de Regants
Mas Duran, que cal respectar per a garantir l’accés per al manteniment dels
recs (veure esquema normes en els annexos). La proliferació dels tancats
ha estat espectacular en els últims anys i augmenta de manera
exponencial.



Barraques: l’altre gran problema és la proliferació de les barraques, segon
pas cap a la consolidació de les vivendes en sòl agrícola. En molts casos ni
tan sols es passa per la barraca abans de construir la casa. El planejament
urbanístic municipal no permet la construcció d’edificacions que no estiguin
directament lligades a l’activitat agrícola, però la manca d’actuacions contra
les edificacions il·legals genera un sentiment d’impunitat als infractors i
afavoreix la proliferació de les barraques i vivendes.

Barraques en zona agrícola. Autor: Marta Ayuso.



Destrucció de les closes: a les finques ubicades rera la urbanització Els
Griells, i fins fa relativament pocs anys, es mantenia el sistema de closes.
Actualment totes aquestes parcel·les pateixen una degradació important
per pujada del nivell del sòl amb rebliment de runes i colmatació dels recs
amb runa i deixalles. L’actual Pla General d’Urbanisme ubica en aquesta
zona una “Agrupació de magatzems” (veure plànol pàg. 14). Aquest mateix
fenomen de pujada del nivell del sòl, amb rebliment de terres i runes, per
evitar la inundabilitat, es dóna també en la major part de closes situades
als laterals del Rec del Ter Vell, fora l’àrea d’estudi.
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Degradació dels recs: tota la zona agrícola, especialment aquella que havia
estat zona de closes, està solcada per multitud de recs. Aquests recs
permeten el desguàs de l’aigua en èpoques de temporal o de crescuda dels
rius. Actualment a la pràctica totalitat d’aquests recs es dóna un fenòmen
de rebliment (en molts casos amb runes) i/o una manca de manteniment i
neteja que impedeix la realització de la funció de drenatge.

La degradació dels recs i la pèrdua de superfície de closes genera una manca
d’espai d’estancament d’aigües i de desguàs de les mateixes en moments de
temporal i provoca, directament, les inundacions que afecten les zones
urbanes de l’Estartit.
El manteniment del sòl agrícola és essencial per a l’equilibri de les comunitats
naturals de la zona i per a la supervivència dels pagesos que en depenen.
Actua com a hàbitat i recer de multitud d’espècies, font d’aliment d’altres i
realitza la funció de connexió biològica a manca d’altres espais naturals en
aquestes zones tan profundament humanitzades. El risc de conversió d’aquesta
superfície en una zona urbanitzada és quelcom prioritari que requereix d’una
intervenció immediata.
Ramaderia
No es troba cap granja dins el sector. Hi ha però, dos pastors que porten el
ramat d’ovelles a pasturar a aquesta zona. En total sumen aproximadament
unes 800-1000 ovelles.
Es pasturen algunes de les zones inundables no conreuades (veure mapa pàg.
54).
Les zones humides no treballades ofereixen unes pastures poc productives i
relativament de baixa qualitat.

Pastures a la zona
d’Els Griells.
Autor: Marta
Ayuso.
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Silvicultura
Es troben tres activitats silvícoles en aquest sector:


Una pollancreda tancada, amb una superfície aproximada d’1 ha.



Una pineda de pi pinyer també tancada, amb una superfície aproximada d’1
ha. Els pins encara són joves i probablement es destinaran a la producció
de pinyó.



Es realitza l’explotació de pinyons de vàries pinedes de pi pinyer, algunes
de les quals realitzen alhora la funció de fixació de dunes interiors.

Caça
Tot el sector està íntegrament inclòs a l’àrea privada de caça Montgrí. La
cacera efectiva, però, està condicionada per les zones de seguretat, que
s’extenen a 50 m a banda i banda de qualsevol camí o edificació aïllada i a
100 m de les agrupacions d’edificacions. Aquest fet, junt amb l’elevat nombre
d’edificacions i la seva dispersió, fan que el territori on és permès caçar
redueixi dràsticament la seva extensió i es situï al sud del Camí del Terme.
No s’ha constatat cap incidència amb els caçadors.
Turisme
L’ús que el turisme fa d’aquest sector és quasi exclusivament de trànsit cap a
les zones de platja i zones de maresmes de La Pletera. És aquest trànsit el que
els pagesos denuncien com a origen del ràpid deteriorament dels camins que
els obliga a arranjar-los amb freqüència.
Accessos
Tota la zona agrícola està solcada per camins no pavimentats que dónen accés
a les diverses parcel·les i pels camins principals que menen a La Pletera, La
Gola i les platges.
L’arranjament dels camins va a càrrec dels pagesos i/o els propietaris de les
finques. Aquests camins, però, són molt freqüentats per cotxes aliens a les
propietats o activitats agrícoles, especialment en època estival. Els pagesos es
queixen d’haver d’arranjar aquests camins molt sovint i d’haver de pagar
l’import (encara que estigui subvencionat) d’un deteriorament que ells no
provoquen.
Ús recreatiu
L’ús recreatiu de les zones agrícoles es limita a l’ús que es pot fer dels camins
per a certes activitats com les passejades a cavall o alguns esports del món del
motor.
No s’ha constatat la pràctica habitual de cap esport en aquest sector.
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Els itineraris que actualment estan senyalitzats passen pel perímetre del
sector, i no representen cap impacte mentre els senderistes, biciclistes i genets
no s’endinsin en les parcel·les conreuades o per pasturar.
Zones d’elevat interès per a la biodiversitat
Els camps i les prats porten implícit un alt valor ecològic com a hàbitat i recer
de moltes espècies i com a font d’aliment de moltes altres. Aquest valor, però,
s’incrementa de manera proporcional amb la quantitat de vores i marges que
encara restin als camps. Aquestes vores i marges, siguin de vegetació o de
pedra seca, són un reservori important de biodiversitat i hàbitat i recer de
multitud d’espècies.
La mecanització sistemàtica del treball dels camps ha portat a l’eliminació
d’aquestes vores que dificulten la maniobrabilitat i l’eficiència del treball de les
màquines.
En el marc de l’àrea d’estudi, on l’objectiu principal és la conservació de
l’agricultura i alhora la presevació de la biodiversitat, cal trobar un equilibri
entre la rendibilitat dels conreus i la conservació de les vores i marges que
dónen valor ecològic a la zona.
Ús de l’aigua
L’ús de l’aigua que es fa a les zones agrícoles és essencialment per al reg. En
l’àrea que ens ocupa trobem unes 21 ha de regadiu i 18 ha més que estan en
procés de conversió de secà a regadiu, pendents de la resolució de la seva
sol·licitud. Els conreus predominants en aquests camps són l’userda, els blats i
el blat de moro.
En part de la superfície on es conrea blat de moro i userda es rega de pou,
mentre que la resta de superfície de regadiu està adscrita a la Col·lectivitat de
Regants Mas Duran.
El sistema de reg emprat en tota la zona és el reg a manta. Aquest sistema de
reg presenta avantatges i inconvenients:


Amb el sistema de reg a manta s’utilitza una quantitat d’aigua deu vegades
superior a les necessitats hídriques reals del conreu, cosa que suposa una
pèrdua d’aigua molt important en una època i una zona geogràfica en què
es dóna una manca d’aigua.



Aquesta “pèrdua” d’aigua resulta en realitat beneficiosa, ja que recarrega el
freàtic i frena l’entrada de la falca salina procedent de l’aigua de mar.



El reg a manta realitza una neteja de les terres, emportant-se bona part
dels fertilitzants que s’hi ha aportat. D’aquesta manera es perd part del
producte abocat i, en molts casos, es dóna una sobre-fertilització per
compensar aquest efecte.



L’alta càrrega de nitrats que porta l’aigua que s’infiltra provoca una
contaminació de l’aigua del subsòl.
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Usos que afecten l’espai des de l’exterior
Zones urbanes
Cal controlar la pressió que exerceixen particulars i promotors per convertir
superfícies agrícoles en zones urbanitzables. Molt especialment les vendes de
terrenys a particulars amb la intenció d’edificar en sòl agrícola (fenomen dels
tancaments, barraques i habitatges).
Aquestes pressions poden ser encara més importants si es duen a terme des
de promotores immobiliàries que generin un volum important de negoci i que
podrien veure zones de possible expansió de les urbanitzacions en les zones
inundables, pasturades o no. Un exemple d’aquestes zones seria el Clot dels
Joncs, situat immediatament darrera la urbanització Els Griells.
En el cas dels impactes evidents, s’han constatat els següents episodis:


La utilització de les zones inundables del Clot dels Joncs com a zona
d’abocament de les aigües d’una de les piscines de la urbanització Els
Griells, quan es realitza la seva neteja. Aquestes aigües són molt clorades i,
en època hivernal contenen productes per evitar la proliferació d’algues.
(Veure mapa de Punts Calents, pàg. 67).



La utilització del Clot dels Joncs i dels terrenys situats rera la secció litoral
del càmping El Molino per a la pràctica del golf, amb el perill per a la
seguretat i la degradació del sòl que això comporta. (Veure mapa de Punts
Calents, pàg. 67).



L’abocament dels residus dels tancs dels lavabos químics de les
autocaravanes estacionades a la zona semi-urbanitzada de La Pletera en
els camps de conreu adjacents.



L’abocament incontrolat de tot tipus de runes, residus i deixalles.

Runes al costat
del càmping El
Molino. Autor:
Marta Ayuso.
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Acumulació de
cotxes
abandonats al
costat del
càmping El
Molino. Autor:
Marta Ayuso.

Abocament de
sorres i runes a
la zona agrícola
del Pi de les
Moixeres. Autor:
Marta Ayuso.

Càmpings
El càmping El Molino es troba situat sobre sòls d’elevat valor ecològic, ja que
són terrenys inundables a la banda costanera i dunes interiors a la banda oest.
A més a més, està envoltat per zones agrícoles o inundables, pasturades o no.
Tot i que l’ocupació del càmping és estacional, la compactació i desgast del sòl
que s’ocasiona és suficient per degradar la zona.
Turisme
Com ja s’ha comentat amb anterioritat, l’elevat trànsit camí de les platges, o a
la recerca d’una zona menys massificada per un descans, que circula per les
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zones de conreus, malmet els camins i ocasiona la intromissió de persones
alienes a l’explotació agrícola dins els camps.
Ús de l’aigua
Un dels aspectes que afecta les zones agrícoles des de l’exterior és l’ús de
l’aigua que es fa en cotes superiors. En concret dos factors són els que poden
afectar l’espai:


Nivell de contaminació, eutrofització o càrrega de nitrats de l’aigua que
arriba a les zones agrícoles.



Manca d’aigua als aqüífers subterranis (nivells baixos del freàtic) per
sobreexplotació del recurs en cotes superiors.

Zones urbanes, càmpings i agrupacions de magatzems
Com s’ha comentat en l’apartat “Aspectes econòmics i població”, la vocació
econòmica de la vila de L’Estartit és eminenment turística. Aquest fet li
confereix dues característiques diferencials:


Una component exagerada d’estacionalitat en la seva activitat.



Una relació directa amb les zones de platja, amb un nombre de
desplaçaments entre aquests dos sectors extremadament elevat.

La descripció que segueix dels usos de l’espai no pretén ser complerta ni
detallada, ja que s’entén que l’objectiu del present Pla no és regular els usos
de les zones urbanes sino del sòl No Urbanitzable i els impactes d’aquelles
sobre aquest. El contingut es centra en aquells aspectes relacionats amb les
zones urbanitzables i els càmpings que afecten l’espai que els envolta o el sòl
que ocupen.

Usos a l’espai
Habitatge
L’habitatge és el principal ús d’aquest sector. Dins l’àrea d’estudi, la gran
majoria dels apartaments són d’ús estacional: de lloguer per als turistes o
propietaris de segones residències.
Els complexos d’apartaments tenen majoritàriament zona recreativa, amb
piscina, gespa i, en alguns casos, pista de tenis.
L’estat de conservació de la urbanització Els Griells és bastant pèssim.
Aparentment no es realitza manteniment dels carrers, ni de les zones verdes,
etc., oferint un aspecte bastant desolat. Està pendent el traspàs de la
urbanització a l’Ajuntament, però hi ha desavinences respecte a l’assumpció
dels costos del projecte i execució de les millores.
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Comerç
L’activitat comercial se centra en botigues de queviures, bars, restaurants i
immobiliàries. Una part d’aquests comerços només obren en temporada alta.
Càmpings
Càmping La Sirena
Ubicat al límit nord del sistema llacunar del Ter Vell i separat d’ell només per
una tanca metàl·lica.
La seva proximitat a la zona de les llacunes del Ter Vell hi genera diversos
impactes. Alguns són permanents mentre d’altres es donen en temporada alta
(de Setmana Santa fins a l’octubre):


Guany de terreny per al càmping manllevat de la zona natural.



Localització sobre zones inundables.



Il·luminació excessiva sobre la zona protegida.



Soroll.



Fàcil accés des del càmping al sistema natural.



Abocament de brossa.

Càmping El Molino
Ubicat al sud del carrer de la Caminassa, sobre zones inundables i dunes
interiors fixades amb pinedes.
Té capacitat per a 550 persones. Les instal·lacions daten de l’any 1966, i les
últimes reformes es van realitzar l’any 2002. El 80% dels seus ocupants són
repetidors (clientela assídua), amb una proporció molt alta de turistes
estrangers (holandesos, alemanys i francesos). El turisme nacional prové
sobretot del País Vasc, Madrid i Catalunya.
És obert des de l’1 d’abril fins el 30 de setembre.
L’impacte d’aquest càmping està determinat per la seva ubicació sobre dunes
interiors i zones inundables. Tot i ser un ús estacional, la intensitat de
l’impacte és suficient per evitar la regeneració de les zones degradades. En
concret per:


Colmatació, compactació i degradació de zones inundables.



Degradació de dunes fixades i vegetació associada.

Dins el mateix càmping es troben dos camps on s’aparquen i acumulen les
rulots fins que es tornen a situar a les parcel·les quan arriben els propietaris de
vacances.
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Turisme
El turisme s’allotja i menja a les zones urbanes i els càmpings, però bona part
de la seva activitat la realitza fora d’aquest espai. Especialment a les zones de
platja i a les zones comercials i turístiques de l’Estartit.
Aparcaments
Els carrers de la urbanització Els Griells s’omplen a l’estiu de cotxes,
pertanyents tant als propietaris i llogaters dels apartaments com als usuaris de
la plaja que hi cerquen un lloc on deixar el cotxe. Degut a la naturalesa urbana
de la zona això no representa cap impacte important.
Entre la urbanització Els Griells i el càmping El Molino es crea una altra bossa
d’aparcament incontrol·lat que envaeix l’espai verd i que té tendència a
augmentar la seva superfície.
Accessos
L’accés a la urbanització Els Griells es fa bàsicament pel nord a través d’alguna
d’aquestes dues vies:


El carrer que passa entre La Closa d’en Pi i el Ter Vell (al sud d’aquest), i
que mena fins la platja. Aquest carrer fa tot el seu trajecte creuant l’interior
i vorejant el que és l’espai teòric de les llacunes del Ter Vell. L’elevat índex
de trànsit durant l’estiu ocasiona un destorb important per a la fauna de
l’interior de la zona protegida.



L’accés per la drecera improvitzada sobre la sorra a la zona de platja/dunes
del Ter Vell, paral·lela al camí peatonal acondicionat que voreja l’espai
natural de nord a sud. L’ús d’aquesta via està molt estès entre la població
local, i provoca una degradació important de la zona.

Cap d’aquestes dues vies és una solució acceptable per a l’accés a la
urbanització Els Griells degut al seu alt impacte en les dinàmiques naturals de
les dunes i la platja en el segon cas, i en el sistema llacunar del Ter Vell en el
primer.
Ús recreatiu
A la zona urbana i a la urbanització Els Griells es troben bars, restaurants i
agències turístiques on s’ofereixen activitats que es realitzen fora de l’àmbit
urbà (esports de platja/costa, vols amb ultralleugers, etc.).
Zones d’esbarjo/Zones verdes
A la zona urbana al nord del Ter Vell, i dins l’àrea d’estudi, es localitza una
zona d’esbarjo.
A la urbanització Els Griells es troben tres zones verdes.
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Esports
L’única zona utilitzada per l’esport en aquest sector és alguna de les zones
verdes on es juga a futbol o altres.
Els apartaments i càmpings disposen de piscines on es juga i es neda.
Itineraris
Tots els itineraris “esquiven” les àrees urbanes i, com a molt, passen per la
seva perifèria.
Itineraris amb bicicleta
Només una variació de l’itinerari intercomarcal amb bicicleta passa entre la
urbanització d’Els Salats i el Ter Vell.
Ús de l’aigua
L’ús de l’aigua en les zones urbanes i els càmpings sofreix l’estacionalitat que
caracteritza tot el sector. En aquest cas, però, l’època de major demanda
coincideix amb l’estació seca. L’elevat consum d’aigua ve donat pe:


El creixement de la població de l’Estartit en època estival, que passa dels
2.300 habitants habituals als 30.000 en temporada alta.



Per l’increment de la demanda de litres d’aigua per persona que es dóna a
l’estiu (aigua sanitària, piscines, reg, etc.).

Tot i així, en xifres absolutes, el consum d’aigua urbà en època estival no és
comparable amb el volum d’aigua utilitzat per al reg agrícola i, per tant, la
solució al problema de la manca d’aigua no depèn només de la racionalització
del consum d’aigua per a l’ús personal diari.
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Usos que afecten l’espai des de l’exterior
Turisme
El turisme ocupa la zona urbana i els càmpings per Setmana Santa i entre el
juny i l’octubre, amb màxima afluència des de primers de juliol fins a mitjans
de setembre. L’ocupació màxima en tota la zona de l’Estartit aplega unes
30.000 persones duran aquest dos mesos i mig. Aquest turisme extern és el
que determina els impactes sobre el sòl dels càmpings, les dunes, les platges,
la navegació a La Gola i sobre les zones inundables que es fan servir com a
camps de golf. De manera indirecta, l’abocament d’aigua de les piscines en
zones inundables i la pressió urbanística sobre les zones inundables i agrícoles.
Zones d’elevat interès per a la biodiversitat
La proliferació natural de mosquits a les zones d’inundació temporals podria
provocar molèsties a les àrees urbanes i càmpings. L’actuació del Servei de
Control de Mosquits evita aquestes molèsties, i no s’ha constatat cap queixa
per assetjament de mosquits.
Les zones naturals que originàriament ocupaven tota aquesta zona i que
actualment són objecte de recuperació al seu voltant, poden atraure un
turisme de més qualitat i amb expectatives més enllà del turisme econòmic de
sol i platja.
Una correcta gestió d’aquestes zones i la inversió necessària per a la seva
conservació i millora pot repercutir molt positivament en l’economia de la zona
des de dos aspectes:


Atracció d’un turisme interessat per la natura i amb un poder adquisitiu
més gran que deixi més recursos al territori.



Allargament de la temporada turística. A diferència del turisme de sol i
platja, el turisme natural manté l’atractiu al llarg de l’any. El paisatge i la
fauna canvia i és variable, però sempre interessant.

Ús de l’aigua
L’ús de l’aigua a les zones costaneres està sempre determinat per la
climatologia (quantitat de pluges caigudes i aigua emmagatzemada) i pels
consums d’aigua en cotes superiors que condicionen els nivells piezomètrics.
No es pot controlar el primer aspecte, però sí el segon. La gestió del recurs
“aigua” s’ha de realitzar a escales molt més grans i amb períodes de temps
suficients que possibilitin fer previsions.
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Resum de punts calents
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Proposta de modificació d’usos al territori

OBJECTIUS
Un cop analitzats els usos del territori i la seva repercussió sobre el medi,
s’estableix un objectiu principal per a la regulació d’aquests d’usos per a cada
sector:


Platja i cordons dunars: fer compatible l’ús social i recreatiu de la zona
de bany amb la recuperació, conservació i protecció de la zona de dunes i
reredunes.



Sistema llacunar de Ter Vell: protecció de la zona recuperada i utilització
de l’espai com a eina pedagògica i de sensibilització ambiental.



Maresma de La Pletera: recuperació, millora i protecció de l’espai.



Zones agrícoles i pastures: assegurar la pervivència de l’agricultura i
eliminar les intromissions d’usos no permesos. Potenciar la recuperació de
les zones de pastures degradades.



Zones
urbanes,
càmpings
i
agrupacions
de
magatzems:
sensibilització dels usuaris respecte les repercussions dels usos sobre el
medi.

Aquests objectius principals es concreten en el següent Pla d’Usos estructurat
per sectors.

Usos que afecten tot l’espai amb independència de la
sectorització
1.

Aeronàutica esportiva i esports aeris
a. S’entén per aeronàutica esportiva l’ús relatiu a la navegació aèria
amb ultralleugers, avionetes, globus aerostàtics, paramotor, vol a
vela o altres aparells d’aviació no comercial. S’entén per esports
aeris aquelles activitats que, amb ajuda de qualsevol tipus d’aparell,
permeten el vol sense motor, com ara parapent, paracaigudisme, ala
delta, etc.
b. Alçades de vol. Les alçades de vol amb motor vindran regulades per
la normativa estatal i autonòmica que correspongui.
c. Èpoques de vol.
I.

Queda prohibit el vol amb i sense motor a tota l’àrea
d’estudi des de l’1 de març fins el 15 de juny, corresponent a
l’època de cria d’ocells. En tot cas, l’ens gestor podrà
modificar aquestes dates segons consideri oportú.
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II.

Queden exclosos d’aquesta prohibició els vols que calgui
realitzar per als tractaments destinats al control dels
mosquits que porti a terme el Servei de Control de Mosquits i
aquells que resultin necessaris segons l’autoritat pertinent i
els vols amb finalitats científiques, amb l’informe favorable de
l’ens gestor de l’espai.

d. Aterratge
I.

Queda prohibit aterrar al sector de les Llacunes del Ter
Vell, al sector de les Maresmes de La Pletera i a la zona de
dunes del sector de Platja i Cordons Dunars.

II.

Queda prohibit aterrar a la zona de platges del sector
Platja i Cordons.

III. A la resta de les zones i èpoques primarà en tot cas la
seguretat pública.
e. Es realitzarà una campanya informativa per fer arribar aquesta
normativa als camps de vol, aeròdroms, empreses promotores
d’aquestes activitats i personal implicat.

2.

Accessos per a vehicles motoritzats
La regulació dels accessos queda definida en el mapa següent.

Fractàlia, Consultoria i Estudis Ambientals S.L.

69

Pla d’usos del Ter Vell

Accessos per a vehicles motoritzats
Accessos per a vehicles
motoritzats
Accessos restringits a
vehicles autoritzats
Camins / itineraris: pas prohibit
a vehicles motoritzat
Barreres físiques per evitar
el pas de vehicles motoritzats
Aparcaments per a
vehicles motoritzats

3.

Aparcaments
a. Es redactarà un projecte per a l’establiment d’un aparcament a la
meitat oest dels terrenys de la parcel·la situada immediatament al
sud de la zona edificada de La Pletera. Aquest projecte haurà
d’incloure, com a mínim:
I.

Memòria i pressupost per a l’adequació dels terrenys com
a pàrquing.

II.

El disseny de l’aparcament s’haurà d’integrar a l’entorn
natural i minimitzar el seu impacte visual.

III. El dimensionament de l’aparcament serà el mínim
imprescindible per donar cabuda a l’actual demanda de
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places de cotxe i motos en aquesta zona concreta, calculada
en base al nombre de vehicles que es troben estacionats
actualment al mes d’agost a la zona urbanitzada no edificada
de La Pletera.
IV.
V.

No s’instal·larà il·luminació a l’aparcament.

L’aparcament haurà de comptar amb infrastructures i
serveis adequats i integrats per a la recollida de residus.

VI.
L’aparcament haurà de comptar amb una senyalització
que inclogui, com a mínim
i.

Els accessos a la platja.

ii.

Les activitats permeses i prohibides a la platja i la
ubicació d’aquelles que es poden practicar en un
àmbit restringit.

iii.

Informació divulgativa sobre la Maresma de La
Pletera i la zona de dunes.

b. Es redactarà un projecte per a l’establiment d’un aparcament als
terrenys que queden al sud del Camí de La Gola i a l’oest d’Els
Comuns (veure mapa pàg. 70). Aquest projecte haurà d’incloure,
com a mínim, els mateixos requisits que el cas anterior (3.b).
I.

4.

El dimensionament, en aquest cas, serà el mínim
imprescindible per donar cabuda a l’actual demanda de
places de cotxe i motos a la zona de La Gola, calculada en
base al nombre de vehicles que es troben estacionats
actualment al mes d’agost als aparcaments incontrolats del
final del Camí de La Gola i a l’extrem sud-est del Bosc d’en
Sereno (veure mapa pàg. 46).

Xarxa d’itineraris
a. S’entén per xarxa d’itineraris el conjunt de camins senyalitzats per al
recorregut d’una ruta estipulada.
b. Aspectes generals
I.

Els animals de companyia hauran d’anar lligats i en cap
cas podran sortir de l’itinerari traçat ni accedir a les basses.

II.

A les zones d’interès natural, que estaran convenientment
senyalitzades, no es pot sortir del recorregut dels itineraris.
S’habilitaran punts d’observació sobre les àrees d’interès
convenientment integrades a l’entorn.

III. L’accés a la platja es realitzarà, en tot cas, a través de les
passeres i els camins habilitats a l’efecte i degudament
senyalitzats.
IV.

Es prohibeix donar menjar a la fauna i arrencar vegetació.
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V.

Es prohibeix qualsevol activitat que alteri la tranquil·litat
de l’ecosistema, atenent als nivells de soroll i llum regulats
per la legislació vigent.

VI.
Es prohibeix la circulació de vehicles motoritzats per la
xarxa d’itineraris, excepte aquells estrictament necessaris per
al seu manteniment.
VII. No s’instal·larà cap sistema d’il·luminació en tota la xarxa
d’itineraris en els trams que transcorrin pel sector de les
Maresmes de La Pletera.
VIII. Es realitzarà un estudi per a la determinació de la
freqüentació màxima tolerable en els itineraris que
transcorrin per zones d’interès natural.
c. Infrastructura.
I.

Els itineraris han de disposar de la infrastructura i serveis
necessaris per a la recollida de residus. S’elaborarà un
programa de recollida de residus que tingui en compte la
component d’estacionalitat pel que fa al volum de residus.
i.

II.

Es prohibeix l’abocament de qualsevol tipus de
residu i/o deixalla, orgànic o inorgànic, fora dels
elements de recollida.

Caldrà realitzar una revisió dels itineraris per incorporar
senyalització reguladora i informativa (divulgativa i
educativa) en aquells trams d’itineraris que transcorrin per
àrees d’interès natural.

III. A les zones d’interès natural caldrà delimitar amb claredat
el recorregut per tal d’evitar la dispersió dels usuaris pel
territori.
IV.
La senyalització dels itineraris s’haurà de mantenir en bon
estat de conservació.
V.

La il·luminació dels itineraris només és permesa en els
trams que discorrin per zones urbanes.

d. Nous itineraris
I.

II.

Les iniciatives de nous itineraris que transcorrin per l’àrea
d’estudi hauran de comptar amb l’aprovació de l’ens gestor,
que decidirà en base al projecte d’itineraris.
El projecte d’itineraris ha d’incloure, com a mínim
i.

Recorregut de l’itinerari.

ii.

Infrastructures.

iii.

Senyalització: tipus, contingut i localització.

iv.

Materials utilitzats.

v.

Estudi de la freqüentació màxima tolerable.

vi.

Motivació i objectius de l’itinerari.
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e. Itineraris a peu.

f.

I.

Cal revisar el tram de l’itinerari PR-C-109 que transcorre
per la zona de platja dins l’àrea d’estudi per tal d’assegurar
que no es troba sobre zona de dunes i senyalitzar-lo
adequadament per evitar la dispersió dels senderistes i el
trepig de les dunes.

II.

Es prohibeix la circulació amb bicicleta i a cavall en aquells
itineraris que estiguin senyalitzats únicament per al
senderisme.

Itineraris amb bicicleta.
I.

Es prohibeix la circulació a cavall en aquells itineraris
senyalitzats únicament per a bicicletes.

II.

Les bicicletes circularan per la meitat dreta del camí en el
sentit de la marxa.

III. Les bicicletes podran circular en paral·lel en el mateix
sentit sempre que no superin la meitat dreta del camí en el
sentit de la marxa.
IV.
No es podrà accedir amb bicicleta a la zona de dunes ni
reredunes. No es podrà aparcar ni deixar bicicletes en
aquestes zones.
V.

Les bicicletes podran circular per la zona de platja,
mantenint una distància de seguretat respecte els banyistes i
les persones que prenguin el sol.

VI.
Les bicicletes no es podran deixar ni estacionar a la platja.
S’utilitzaran els aparcaments per a bicicletes situats als
accessos adjacents.
VII. S’habilitaran 5 aparcaments per a estacionar bicicletes en
els punts de trobada dels itineraris amb els accessos a la
platja (veure situació al mapa de la pàg. 28).
VIII. Es prohibeix aparcar i lligar bicicletes a les infrastructures
i altres elements com pals de telèfon, pals de senyalització,
bancs, etc.
g. Itineraris a cavall.
I.

II.

Els camins habilitats per als diferents itineraris a cavall es
troben cartografiats al mapa d’itineraris (pàg. 28). No es
permet l’ús d’itineraris i camins diferents als ressenyats.
Els cavalls no podran transitar per la zona de platja.

III. El galop només es podrà realitzar en aquells trams que
proporcionin una visibilitat suficient per a preveure possibles
obstacles o altres usuaris de l’itinerari i s’aturarà abans dels
50 m d’un revolt del camí o un canvi de rasant. En tot cas, el
genet s’aturarà quan es trobin vianants, bicicletes o altres
cavalls.
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IV.
Es prohibeix abeurar els cavalls en les aigües de les
basses incloses a l’espai natural.
V.

5.

Es prohibeix als genets i cavalls sortir de l’itinerari traçat,
així com l’accés a les basses, dunes, reredunes i saladars.

Vigilància i control
a. L’ens gestor establirà, en col·laboració amb els organismes
interessats un sistema de vigilància i control de les activitats que es
duen a terme en tots els sectors. Les línies generals seran:
I.

Capacitat i coneixement del medi per part del personal
implicat en la vigilància per a la sensibilització dels usuaris
que cometin faltes lleus.

II.

Capacitat i potestat sancionadora per a la recurrència en
faltes lleus o la realització de faltes greus.

III. S’estudiarà la possibilitat de col·laboració amb cossos de
seguretat de les diferents Administracions i/o la creació de
brigades ambientals amb personal contractat o voluntariat.

Platja i cordons dunars
Es distingiran dos sectors diferenciats: la zona de dunes i la zona de platja.

Zona de dunes
6.

Determinació de la zona de dunes
a. Es considera zona de dunes aquella superfície on les dinàmiques
naturals tendeixin a acumular sorres donant lloc a les formacions
dunars.
b. En molts punts, la mota que actualment es situa rera la platja
impedeix la formació de les dunes en l’espai que els hi és propi. Es
preveu la desaparició d’aquesta mota, sigui per degradació,
destrucció o desmantellament. Queda prohibida la reconstrucció de
la mota.
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c. Es realitzarà un estudi per a la determinació de la superfície que
correspon a les dunes.

7.

Senyalització
a. Es limitarà convenientment la zona de dunes per a la seva fàcil
distinció i es senyalitzarà mitjançant cartells divulgatius i pedagògics
on les explicacions figuraran en diversos idiomes, segons les
nacionalitats estadísticament més presents en el període estival.
b. Es situarà la senyalització informativa i divulgativa en els punts
d’accés dels itineraris a la zona de platja i dunes.
c. Els materials i estructura dels rètols es realitzarà atenent a la seva
integració al medi.

8.

Accessos
a. Es prohibeix el trepig i circulació en zona de dunes, fins la seva total
recuperació i fixació natural mitjançant vegetació psammòfila. L’ens
gestor de l’espai determinarà el moment en què es podrà aixecar
aquesta prohibició i els usos permesos sobre zona de dunes i
reredunes a partir del moment de total recuperació de la zona.
Només hi podran tenir accés:
I.

El personal científic autoritzat i el de manteniment per a la
realització de possibles actuacions de reforç per a la
recuperació de la duna.

II.

Les activitats d’educació ambiental autoritzades per l’ens
gestor de l’espai.

b. Els gossos i altres animals de companyia no podran trepitjar la zona
de dunes.
c. Es prohibeix arrencar qualsevol tipus de vegetació de la zona de
dunes i reredunes.

9.

Bany
a. No es permet l’ús de la zona de dunes per a prendre el sol i
dipositar-hi qualsevol tipus d’objecte.

10. Concessions
a. Es prohibeix l’establiment de concessions en zona de dunes i
reredunes.
b. Les concessions legals en zona de platja no podran utilitzar la zona
de dunes per a dipositar-hi material o mercaderies.

11. Serveis
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a. No s’instal·larà cap tipus de servei a la zona de dunes i reredunes, ni
aquells relacionats amb la platja com dutxes, lavabos, casetes
d’atenció mèdica, etc.
b. Es determinarà una nova ubicació per tots aquells elements mòbils i
fixes que actualment estiguin situats en zona de dunes.

12. Esports
a. Navegació
I.

Es
prohibeix
l’aparcament
de
qualsevol
tipus
d’embarcació, taula de surf o surf de vela, patins, esquís o
equips de submarinisme.

b. Es prohibeix la pràctica de qualsevol tipus d’esport a la zona de
dunes i reredunes.

13. Itineraris
a. Es prohibeix el pas de cap itinerari per la zona de dunes i reredunes.
b. El tram d’itinerari del PR-C-109 que transcórre sobre la mota des de
La Gola del Ter fins el càmping El Molino s’haurà de reubicar al
Passeig de La Pletera.

14. Caça
a. Es prohibeix la cacera a la zona de dunes i reredunes.

15. Il·luminació
a. No s’instal·larà cap sistema d’il·luminació a la zona de dunes i
reredunes (zona qualificada com a E1 pel que fa a nivell
d’il·luminació).

16. Soroll
a. Els nivells de soroll màxims permesos mesurats en zona de dunes i
reredunes seran els que la legislació vigent determini per a zones
d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA).

17. Acampada
a. Queda prohibida l’acampada i la pernocta (bivac, etc.) a la zona de
dunes i reredunes.

18. Residus
a. No s’instal·larà cap element de recollida de residus en zona de dunes
i reredunes.
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b. La màquina de neteja de la sorra de les platges no podrà accedir a la
zona de dunes i reredunes.
c. S’establirà un sistema per determinar la necessitat i forma de neteja
de les deixalles en zona de dunes i reredunes, procurant el mínim
impacte sobre el sistema.
d. Es prohibeix l’abocament de qualsevol tipus de residu i/o deixalla,
orgànic o inorgànic, en tot el sector.

Zona de platja
S’entén per zona de platja la superfície ocupada per la sorra entre la zona de
dunes i el límit de l’aigua.

19. Accés amb vehicle motoritzat
Veure mapa pàg. 70.

20. Accés a peu a les platges
Es regularà mitjançant el projecte d’itineraris.

21. Aparcament
a. Es prohibeix l’aparcament de qualsevol vehicle motoritzat al sector
de Platja i Cordons Dunars.
b. S’exceptuen d’aquesta norma
I.
II.

Els vehicles d’emergències que realitzin un servei.
Els vehicles de pescadors professionals d’angula acreditats
amb les llicències pertinents, exclusivament per a la zona de
La Gola del Ter i durant el temps màxim imprescindible per al
desenvolupament de la seva tasca.

c. Es realitzarà un estudi per a la reubicació de la bossa d’aparcament
que actualment es situa davant les Llacunes del Ter Vell entre les
urbanitzacions d’Els Salats i Els Griells.

22. Circulació de vehicles motoritzats
a. Es prohibeix la circulació de qualsevol vehicle motoritzat en tot el
sector de Platja i Cordons Dunars, inclòs el camí creat pel costum de
trànsit davant les Llacunes del Ter Vell, paral·lel al passeig peatonal.
b. S’exceptuen d’aquesta norma
I.

Els vehicles d’emergències que realitzin un servei.
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II.

Els vehicles de pescadors professionals d’angula acreditats
amb les llicències pertinents, exclusivament per a la zona de
La Gola del Ter.

23. Concessions
Es regularan per la Ley de Costas (veure apartat de Legislació).

24. Navegació
Es regularà per la legislació pertinent.

25. Senyalització
a. Tots els accessos a la platja estaran degudament senyalitzats per
conduir els usuaris a través d’aquests i evitar la multiplicació de
corriols i camins a través de dunes, reradunes, saladars i altres
indrets.
b. Es senyalaran específicament els accessos a la platja des de
I.
II.

Els itineraris.
La urbanització Els Griells, situant un senyal direccional a
cada intersecció entre els carrers que arriben al Passeig
Marítim i el mateix passeig.

26. Pesca
La pesca esportiva i la professional es regularan per la normativa general
vigent.

27. Caça
a. L’ens gestor de l’espai determinarà l’època i condicions en què es
permetrà la cacera i les espècies que en podran ser objecte,
restringint en tot cas aquesta activitat en època de migració i cria.

28. Il·luminació
a. Es procurarà que la il·luminació no afecti les zones d’interès natural.

29. Soroll
a. Es procurarà que les activitats que es realitzin vora les zones
d’interès natural no assoleixin nivells de so que puguin interferir en
les dinàmiques naturals.

30. Acampada i festes “rave”
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a. Queda prohibida l’acampada i la pernocta a la platja.
b. Queda prohibit encendre foc a la platja.
c. Queden prohibides les festes “rave” a la zona de platges.

31. Residus
a. Les platges han de disposar de la infrastructura necessària per a la
recollida de residus.
b. Les infrastructures de recollida de residus es dissenyaran per a la
seva integració en el medi i minimització de l’impacte visual.
c. S’elaborarà un programa de recollida de residus que tingui en
compte la component d’estacionalitat pel que fa al volum de
deixalles.
d. Es prohibeix l’abocament de qualsevol tipus de residu i/o deixalla,
orgànic o inorgànic, fora dels elements de recollida.

Sistema llacunar de Ter Vell
32. Zona de protecció
a. El sistema llacunar de Ter Vell és un sistema natural d’alt interès
ecològic a mantenir i millorar.
b. Es prohibeix l’alliberament de cap espècie animal i l’assilvestrament
intencionat de material vegetal.
c. Es prohibeix alimentar la fauna de l’espai.
d. No es permet arrencar i/o emportar-se cap tipus d’element natural
(vegetal, animal o mineral).
e. Es prohibeix l’abocament de qualsevol tipus de material o deixalla.
f.

Es prohibeix l’edificació a tot el sector,
infrastructures estrictament necessàries per
conservació i divulgació de la zona natural.
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I.

L’ens gestor de l’espai és l’única entitat amb capacitat per
decidir i permetre la instal·lació de qualsevol tipus
d’infrastructura a tot el sector, sense prejudici de la
competència de l’Ajuntament per a l’emissió de la llicència
pertinent.

II.

El disseny, dimensions i materials de construcció seran els
necessaris per a la integració paisatgística de la
infrastructura.

g. Ampliació del PEIN
I.

Es recomana la inclusió de les finques que formen part de
la unitat estructural del sistema llacunar de Ter Vell en l’Espai
d’Interès Natural dels Aiguamolls del Baix Empordà.

33. Accessos
a. Es prohibeix l’accés a l’interior del sector del sistema llacunar exepte
per al manteniment i gestió de la zona natural, determinada per l’ens
gestor de l’espai i els seus tècnics.
b. No es permet l’accés amb vehicle motoritzat a l’interior del sector del
sistema llacunar de Ter Vell. S’exceptuen els casos estrictament
necessaris per al manteniment i gestió de la zona natural,
determinats per l’ens gestor de l’espai.
c. L’accés al “hide” o punt d’observació de les llacunes es realitzarà
exclusivament a peu a partir de l’itinerari que rodeja el perímetre de
l’espai.
d. Es prohibeix l’entrada a l’interior del sistema natural a cap animal
domèstic.

34. Concessions
a. No es podrà realitzar cap concessió de l’espai del Sistema Llacunar
de Ter Vell.

35. Navegació
a. Es prohibeix la navegació de qualsevol tipus en el sector del sistema
llacunar de Ter Vell, excepte tasques de neteja, restauració,
manteniment o estudi expressament autoritzades per l’ens gestor de
l’espai.

36. Esports
a. No es pot practicar cap esport, ni el bany, en aquest sector.
b. L’ens gestor de l’espai vetllarà perquè les activitats que es puguin
donar en el seu entorn immediat no puguin perjudicar la integritat
natural del sistema llacunar.
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37. Passeig i itineraris
a. El passeig, ja sigui a peu, amb bicicleta o a cavall, s’haurà de
realitzar pels itineraris condicionats a l’efecte.
b. En cap cas es podrà abandonar el recorregut assenyalat per
l’itinerari per endinsar-se en el sistema llacunar.
c. Els animals de companyia hauran d’anar lligats. L’ens gestor de
l’espai, o aquella persona o cos en qui delegui, podrà determinar la
necessitat d’evacuar un animal de la zona en cas que ocasioni alguna
pertorbació al sistema.

38. Senyalització
a. En el perímetre del sistema llacunar i en els itineraris de descoberta
de l’espai s’han de localitzar els següents tipus de senyalització:
I.
II.

Accessos a la platja.
Orientació respecte els recorreguts dels itineraris i la
situació de les zones de descans i pícnic.

III. Informació i divulgació de les característiques i valors de
l’espai natural.
b. Tots aquests rètols han d’estar en bones condicions de manteniment
i, tots aquells de nova ubicació s’hauran de dissenyar atenent la seva
integració paisatgística.
c. La senyalització s’haurà de realitzar en diversos idiomes, segons la
nacionalitat dels visitants més habituals en temporada alta.

39. Ramaderia
a. Es fomentarà la realització dels estudis pertinents per a determinar
les càrregues ramaderes que podrien suportar els diversos ambients
del sistema per col·laborar en la seva gestió sense malmetre les
seves característiques.
I.

Caldrà determinar les espècies més adequades i el
nombre de caps de bestiar que podrien pasturar en les
diverses superfícies.

b. Es fomentarà l’establiment de la pastura extensiva en aquelles zones
del Sistema Llacunar on sigui adequat atenent a l’objectiu principal
de conservació i millora de l’espai.

40. Pesca
a. Es prohibeix la pesca, tant esportiva com professional, al sistema
llacunar, si no és per decisió expressa de l’ens gestor de l’espai.
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41. Caça
a. Es prohibeix la cacera a l’interior del Sistema Llacunar del Ter Vell, si
no és per decisió expressa de l’ens gestor de l’espai.

42. Il·luminació
a. Es revisarà la xarxa d’enllumenat a tot el perímetre del Sistema
Llacunar del Ter Vell per tal d’assegurar que els nivells de llum són
els mínims imprescindibles per a la seguretat pública i que no
interfereixen en les dinàmiques naturals a l’interior del sector (zona
qualificada com a E1 pel que fa a nivell d’il·luminació).

43. Soroll
a. Els nivells de soroll màxims permesos mesurats dins els límits del
Sistema Llacunar del Ter Vell seran els que la legislació vigent
determini per a zones d’especial protecció de la qualitat acústica
(ZEPQA).

44. Serveis
a. Es soterraran les línies elèctriques i telefòniques que segueixen el
perímetre del sistema llacunar.

45. Acampada i festes ‘rave’
a. Es prohibeix l’acampada, pernocta i les festes “rave” o
concentracions de més de 20 persones a l’interior, perímetre i entorn
del Sistema Llacunar de Ter Vell.

46. Aigües d’aportació
a. Es buscaran les estratègies necessàries per garantir una aportació
d’aigües al sistema llacunar amb una dinàmica el màxim de natural
possible per tal d’evitar l’actual desajust del sistema, que rep aigües
en moments de sequera i menys en temps de pluges. En especial:
I.

Separar els canals d’aigua amb un ús de regadiu i els
canals amb cabals d’aigua naturals.

II.

Es treballarà per fer del Rec del Ter Vell el mitjà de
transport d’aigua amb cabals naturals que alimenti el Sistema
Llacunar de Ter Vell.

III. L’ens gestor de l’espai s’encarregarà de la gestió de
l’aigua del Rec del Ter Vell.

47. Manteniment dels recs de drenatge d’aigües
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a. Es prioritzarà el manteniment dels recs per recuperar les seves
funcions de drenatge d’aigües en cas de pluges o temporal i
d’elements d’alt valor paisatgístic i com a connectors biològics.
b. Es realitzarà un estudi de la retenció d’aigües ocasionada per la mota
de contenció d’aigües del sistema de llacunes de depuració de la
Closa del Mas d’en Bou, per tal d’assegurar la capacitat de drenatge,
en cas de pluges o temporals que ocasionin inundacions perllongades
en zones de conreus aigües amunt.
c. S’aplicaran les solucions que es requereixin sempre que no
comprometin la supervivència del sistema de llacunes de depuració
i/o el mateix sistema de llacunes de Ter Vell.

48. Drenatge de les Llacunes
a. Caldrà l’autorització de l’ens gestor de l’espai per al drenatge de la
platja de Ter Vell per drenar les llacunes del sistema.

49. Residus
a. Els itineraris que recorren el Ter Vell han de disposar de la
infrastructura necessària per a la recollida de residus.
b. Les infrastructures de recollida de residus es dissenyaran per a la
seva integració en el medi i minimització de l’impacte visual.
c. S’elaborarà un programa de recollida de residus que tingui en
compte la component d’estacionalitat pel que fa al volum de
deixalles.
d. La recollida de residus es realitzarà de tal forma que no alteri la
tranquil·litat de l’espai, especialment pel que fa al soroll i la
il·luminació.
e. Es prohibeix l’abocament de qualsevol tipus de deixalla o residu,
orgànic o inorgànic, a l’interior de la zona natural.

Maresma de La Pletera
50. Zona de protecció
a. Tot i la degradació actual de part del sector de Maresmes de La
Pletera, es considera íntegrament zona de protecció.
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b. La Maresma de La Pletera és un sistema natural d’alt interès ecològic
a restaurar i millorar.
c. L’objectiu principal, en aquest sector, és el de permetre el retorn de
les dinàmiques naturals que el configuren com a sistema canviant i
divers. Algunes de les actuacions necessàries són:
I.

Retirar els elements urbanitzats.

II.

Tornar el terreny a la seva cota topogràfica natural.

III. Gestionar el sistema per ajudar-lo en la seva recuperació
com a zona de maresmes.
IV.
Evitar els usos i accessos que dificultin, retardin o evitin la
regeneració del sistema.
V.

Es permetrà i potenciarà la creació de les noves basses
d’inundació temporal que es generin al trencar-se la mota
litoral.

d. Es prohibeix l’alliberament de cap espècie animal i l’assilvestrament
intencionat de material vegetal.
e. Es prohibeix alimentar la fauna de l’espai.
f.

No es permet arrencar i/o emportar-se cap tipus d’element natural
(vegetal, animal o mineral).

g. Es prohibeix l’abocament de qualsevol tipus de material o deixalla.
h. Es prohibeix l’edificació en tot el sector,
infrastructures estrictament necessàries per
conservació i divulgació de la zona natural.

excepte aquelles
al manteniment,

I.

L’ens gestor de l’espai és l’única entitat amb capacitat per
decidir i permetre la instal·lació de qualsevol tipus
d’infrastructura en tot el sector.

II.

El disseny, dimensions i materials de construcció seran els
necessaris per a la integració paisatgística de la
infrastructura.

51. Accessos
a. L’arribada al sector de Maresma de La Pletera i les zones
d’aparcament es relacionen als apartats 2 i 3 (pàgs. 69-71), i al
mapa de la pàg. 70 .
b. El trànsit rodat a l’interior del sector està prohibit, excepte al tram
final del Camí de La Gola que és d’accés restringit (veure pàg. 70).
c. Es prohibeix l’aparcament a l’interior de tot el sector, excepte en els
parquings habilitats i senyalitzats a l’efecte.
d. La descoberta de la zona de Maresma de La Pletera es realitzarà a
peu, bicicleta o cavall pels itineraris dissenyats i senyalitzats.
e. Es prohibeix abandonar els camins i itineraris de pas permès.
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f.

En cap cas es podrà accedir a la platja a través de la zona de
Maresma de La Pletera que no sigui un accés condicionat a l’efecte.

52. Bany
a. Es prohibeix el bany de persones i animals en qualsevol de les
basses de la Maresma de La Pletera.

53. Concessions
a. Es prohibeix l’establiment de qualsevol tipus de concessió a tot el
sector, excepte aquelles que l’ens gestor determini com a
necessàries per a la correcta gestió de l’espai natural.

54. Esports
a. Es prohibeix la pràctica de qualsevol esport al sector de Maresmes
de La Pletera.
b. Queda expressament prohibida la pràctica d’esports de motor
(quads, aventura 4x4, motocros, enduro, autocròs).
c. El ciclocròs i cicloturisme no es podran practicar fora de la xarxa
d’itineraris per a bicicletes.
d. Es prohibeix fer volar estels i l’aeromodelisme.

55. Passeig i itineraris
a. El passeig, ja sigui a peu, amb bicicleta o a cavall, s’haurà de
realitzar pels itineraris condicionats a l’efecte.
b. En cap cas es podrà abandonar el recorregut assenyalat per
l’itinerari per endinsar-se a les maresmes, excepte tasques de
neteja,
restauració,
manteniment
o
estudi
expressament
autoritzades per l’ens gestor de l’espai.
c. Els animals de companyia hauran d’anar convenientment lligats i no
podran sortir dels camins i itineraris senyalitzats. L’ens gestor de
l’espai, o aquella persona o cos en qui delegui, podrà determinar la
necessitat d’evacuar un animal de la zona en cas que ocasioni alguna
pertorbació al sistema.
d. L’ens gestor de l’espai determinarà per reglament quins corriols dins
la zona del saladar es mantindran com a camins de pas peatonal
permès i en quins es prohibirà l’accés per permetre la recuperació de
la vegetació.

56.

Senyalització
a. En els itineraris i els camins d’accés peatonal permès s’han de
localitzar els següents tipus de senyalització:
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I.
II.

Situació dels accessos a la platja.
Orientació respecte els recorreguts dels itineraris i els
aparcaments.

III. Informació i divulgació de les característiques i valors de
l’espai natural.
b. Es limitaran i senyalitzaran clarament aquells camins de pas prohibit
i/o restringit.
c. Tots aquests rètols han d’estar en bones condicions de manteniment
i, tots aquells de nova ubicació, s’hauran de dissenyar atenent la
seva integració paisatgística.
d. La senyalització s’haurà de realitzar en diversos idiomes, segons la
nacionalitat dels visitants més habituals en temporada alta.

57. Pesca
a. L’ens gestor de l’espai determinarà l’època i condicions en què es
permetrà la pesca esportiva a La Gola del Ter.
b. Mentre no es determinin aquestes condicions, l’activitat es regularà
per la normativa autonòmica vigent.

58. Caça
a. L’ens gestor de l’espai determinarà l’època i condicions en què es
permetrà la cacera i les espècies que en podran ser objecte,
restringint en tot cas aquesta activitat en època de migració i cria.
b. En tot cas, no es podrà caçar amb gos en tot el sector.
c. Reubicació de la zona d’ensinistrament de gossos, de forma que no
afecti els terrenys del sector de Maresma de La Pletera. La seva nova
ubicació no podrà afectar en cap cas terrenys qualificats com a SL
(sistema litoral) ni PE (protecció ecològica) pel PGOU.
d. Mentre l’ens gestor no determini la resta de condicions, es regularan
per la normativa estatal i autonòmica vigent.

59. Il·luminació
a. Es prohibeix la il·luminació de qualsevol tipus en tot el sector de
Maresma de La Pletera S’exceptuen aquelles infrastructures
imprescindibles per a la gestió i manteniment de l’espai natural que
l’ens gestor determini que necessiten il·luminació (zona qualificada
com a E1 pel que fa a nivell d’il·luminació).

60. Soroll
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a. Els nivells de soroll màxims permesos mesurats al sector de
Maresma de La Pletera seran els que la legislació vigent determini
per a zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA).

61. Acampada, actes festius i concentracions de més de 20 persones.
a. Queda prohibida l’acampada i la pernocta al sector de Maresma de
La Pletera.
b. Queden prohibides les festes “rave” o de caràcter similar i les
concentracions de més de 20 persones.

62. Residus
a. Els itineraris que recorren la Maresma de La Pletera han de disposar
de la infrastructura necessària per a la recollida de residus.
b. Les infrastructures de recollida de residus es dissenyaran per a la
seva integració en el medi i minimització de l’impacte visual.
c. S’elaborarà un programa de recollida de residus que tingui en
compte la component d’estacionalitat pel que fa al volum de
deixalles.
d. La recollida de residus es realitzarà de tal forma que no alteri la
tranquil·litat de l’espai, especialment pel que fa al soroll i la
il·luminació.
e. Es prohibeix l’abocament de qualsevol tipus de deixalla o residu,
orgànic o inorgànic, a l’interior de la zona natural.

Zones agrícoles i pastures
63. Accessos
a. Accessos lliures (veure mapa pàg. 70).
I.

El manteniment d’aquest accessos
l’Ajuntament ja que són vials públics.

va

a

càrrec

de

b. Accessos de pas restringit (veure mapa pàg. 70).
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I.

El manteniment i arranjament d’aquests accessos anirà a
càrrec dels propietaris de les finques a què donen accés.

64. Activitats permeses
a. Es permeten exclusivament els usos agrícoles i de ramaderia
extensiva en tot el sector de zones agrícoles i pastures, excepte la
zona qualificada com agrupació de magatzems.
b. Es prohibeix la implantació d’activitats secundàries d’habitatge,
hoteler i restauració que comportin noves construccions. Per a
l’ampliació de les construccions existents, s’atendrà al planejament
municipal vigent.
c. En la zona qualificada com agrupació de magatzems, es podran
instal·lar les activitats que compleixin els requisits següents:
I.

Tallers i magatzems de dimensions i cabuda exigits per les
normes del PGOU aprovat el 2001 o mitjançant un canvi
puntual del PGOU.

II.

Només s’hi podran establir aquells negocis de propietat o
activitat vinculada a l’Estartit.

III. Es prohibeixen les aportacions de terres i els canvis de
cota topogràfica.

65. L’activitat agrària en zones de Protecció Especial i Sistema Litoral
definides i delimitades en PGOU (PE i SL respectivament)
a. S'establiran limitacions de l’activitat agrària en aquestes superfícies
consensuadament amb el col·lectiu de pagesos i regants
I.

Es realitzarà un estudi per a determinar la idoneitat de la
qualificació actual de les zones PE i SL del PGOU.

II.

L’ens gestor de l’espai determinarà aquelles zones
qualificades com a PE o SL on es restringirà o no es permetrà
el conreu.

III. El número de llaurades en aquestes superfícies serà d’1
cada 5 anys.
IV.
No es permet la utilització de fertilitzants (orgànics i
inorgànics) ni fitosanitaris.
b. S’estudiarà la forma de subvenció per els conreus en les zones
permeses dins aquestes superfícies d’acord amb l’ens gestor de
l’espai.

66. Reg
a. L’aigua de rec dels nous conreus de regadiu haurà de provenir de les
canonades de rec de la Col·lectivitat de Regants Mas Duran, que
regularà l’activitat.
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b. Es prohibeix l’excavació i captació d’aigua de qualsevol nou pou a
l’àrea d’estudi.
c. El Rec del Ter Vell no s’utilitzarà per al reg ni per a l’abocament
d’aigües sobrants de reg, sino que es deixarà lliure per a
l’establiment d’un cabal natural, determinat únicament pel règim de
pluges.

67. Fertilització i fitosanitaris
a. L’aplicació de fertilitzants, purins i fitosanitaris es regularà per la
legislació autonòmica vigent i pel Codi de Bones Pràctiques Agràries,
excepte en les zones de Protecció Especial i Sistema Litoral definides
i delimitades en PGOU (PE i SL respectivament).

68. Tancaments
S’atendrà a la normativa del PGOU.

69. Construccions
a. Es prohibeix la construcció en zona agrícola, siguin quines siguin les
mides, el mètode i els materials. S’exceptuen els següents casos:
I.

Les construccions imprescindibles per al desenvolupament
de l’activitat agrícola i ramadera, sempre que aquesta sigui
l’activitat econòmica principal del responsable de la
construcció.

b. Per a l’aixecament de construccions en zona agrícola caldrà el permís
exprés de l’Ajuntament, que decidirà en base al projecte presentat
per l’interessat.
I.

El projecte ha d’incloure, com a mínim i en tot cas
i.

Memòria de l’edificació realitzat per un arquitecte,
aparellador i/o enginyer i visat pel col·legi respectiu.

ii.

Ubicació i amidaments de la construcció.

iii.

Disseny i materials de construcció.

iv.

Motiu pel qual sol·licita la construcció.

v.

Plànol on es dibuixi la ubicació de la construcció a
escala.

c. Les construccions que s’aixequin sense el degut permís de
l’Ajuntament seran objecte de denúncia i s’exhortarà els propietaris
de la parcel·la a la seva retirada. En cas que aquesta no es produeixi
en un període d’1 mes, la denúncia pertinent cursarà per la via
penal.
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70. Ajardinament
a. Es prohibeix l’ajardinament de les parcel·les en zona agrícola.

71. Vigilància i denúncia
a. Sistema de vigilància i control
I.

S’acordarà un sistema de vigilància per part dels cossos
de seguretat locals que preveurà el pas mínim d’un cop cada
dues setmanes per cada camí de la zona agrícola i pastures
per al control i vigilància dels tancaments i construccions.

b. Es denunciarà cada nova tanca o construcció que no compleixi la
present normativa, amb la corresponent obertura d’expedient
sancionador.
c. En el cas de les construccions i tancaments que no es retirin en un
període d’1 mes a partir de la data de la primera denúncia, aquesta
cursarà per la via penal.
d. L’incompliment d’aquestes normes no prescriurà.

72. Requalificacions del sòl
a. No es podrà requalificar el sòl del sector de zones agrícoles i
pastures per augmentar la permisivitat d’usos. S’exceptua d’aquesta
norma la zona d’agrupació de magatzems, només en el cas que el
Pla Especial que l’ha de regular i ordenar determini la necessitat
d’ampliar-ne la superfície. En cas cas, però, la superfície final podrà
superar el que està estipulat a l’apartat 73.
b. En tot el sector, sí es podrà requalificar per restringir alguns usos
actuals.
c. Es prohibeix la requalificació del sòl de la zona de magatzems com a
zona industrial o similars.

73. Regulació de la zona d’agrupació de magatzems (RA-M)
a. Es preveu la redacció del Pla Especial de la zona d’agrupació de
magatzems, que ha de regular i ordenar l’espai i les activitats
permeses atenent-se als límits establerts pel present Pla d’Usos. En
tot cas:
I.

Determinarà la ubicació, disposició i característiques de les
edificacions, atenent-se als límits establerts pel present Pla
d’Usos i al PGOU.

II.

Determinarà
aquest espai.

III.

la

manera

d’integrar

paisatgísticament

S’afavorirà l’aplicació de tecnologies d’energia renovable.

IV.
El Pla Especial que ha d’ordenar la zona d’agrupació de
magatzems no podrà, en cap cas, augmentar la permisivitat
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d’usos o paràmetres màxims d’edificabilitat establerts en
l’actual Pla General d’Ordenació Urbana del municipi.
b. L’espai verd que es contempla en el Pla General d’Ordenació (i en el
futur Pla Especial) per aquest sector s’acumularà en el seu perímetre
amb l’objectiu d’integració paisatgística i manteniment de les
funcions de connectivitat.

74. Pastures
a. Es potenciarà l’establiment de pastures extensives a les zones no
conreuades i als conreus de farratges a la tardor (després del dall de
primavera).
b. Es fomentarà la realització dels estudis pertinents per a determinar
les càrregues ramaderes que podrien suportar els diversos ambients
del sistema.
c. S’estudiarà la possibilitat d’incorporar l’activitat de pastures a
l’Escola Taller de les Gavarres, en col·laboració amb el pastors en
actiu i/o jubilats. S’avaluarà un enfocament d’aprofitament de
productes derivats (formatges, llanes, etc.).

75. Esports
a. Es prohibeix la pràctica de qualsevol esport a la zona del sector
agrícola i pastures, excepte dins el camp de futbol situat a La
Caminassa, al costat del càmping El Molino.
b. Per a fer volar estels o practicar l’aeromodelisme en algun dels
camps abandonats o pastures, caldrà el permís del propietari del
terreny.
c. Queda prohibida la pràctica del golf en els camps abandonats, zones
inundables i/o pastures.

76. Passeig i itineraris
a. Es prohibeix l’accés a l’interior de les parcel·les de conreus i pastures
a tota persona aliena a l’explotació.

77. Zones de protecció
a. Closes
I.

Les closes es consideren elements de protecció especial.

II.

Es realitzarà un estudi de viabilitat de recuperació de les
closes.

III. Es potenciaran les closes com a sistema natural de
laminació d’avingudes d’aigua que eviten la inundació de
terrenys aigües avall.
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b. Recs
I.

Els recs es consideren elements de protecció especial
i.

II.

Per les seves funcions de drenatge d’aigües en cas
de pluges o temporal.

ii.

Pel seu alt valor paisatgístic.

iii.

Per la seva funció de connectors biològics.

Queda prohibit l’abocament de qualsevol tipus de residu o
deixalla als recs.

III.

Es realitzarà un manteniment periòdic dels recs.
i.

Aquest manteniment serà no agressiu, respectant
la vegetació ripària que no obstrueixi el canal de
desguàs.

ii.

Es permetrà l’estassada i retirada de la vegetació
que obstrueixi els recs, però no el seu dragatge
sistemàtic.

iii.

No es permet la utilització ni
d’herbicides i/o fitosanitaris als recs.

abocament

c. Vores i marges de pedra seca
I.

Totes les vores de conreus i marges de pedra seca es
consideren elements de protecció especial.

II.

Es prohibeix l’enderrocament dels marges de pedra seca i
la destrucció de les vores de conreus que resten a l’àrea
d’estudi.

III. En el cas d’incompatibilitat amb l’activitat agrària,
s’estudiaran mesures de compensació per a l’agricultor.
d. Dunes interiors
I.

Totes les dunes interiors es consideren elements de
protecció especial.

II.

Es prohibeix qualsevol tipus de construcció siguin quines
siguin les seves mides i materials en zona de dunes.

III. Es prohibeix tota activitat que degradi la vegetació que
fixa les dunes i les mateixes dunes.
i.

Activitats que generin trepig excessiu.

ii.

Arrencar, tallar i/o emportar-se vegetació.

iii.

Accés amb qualsevol tipus de vehicle motoritzat.

iv.

Extracció d’àrids, en qualsevol quantitat.

v.

Arrossegament d’objectes.

vi.

Utilització de les dunes com a zona de pícnic i/o
esbarjo.
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IV.
Es permeten les activitats silvícoles de millora de la massa
que fixa la duna i l’aprofitament del pinyó.
e. Corredor biològic
I.

Es protegirà el conjunt del sector de zones agrícoles i
pastures com a peça clau per a la connexió biològica entre les
zones humides dels Aiguamolls del Baix Empordà.

II.

Es protegiran i potenciaran els elements vertebradors del
corredor: recs, vores de conreu, marges de pedra seca, zones
inundables i pastures.

78. Senyalització
a. Es senyalitzaran adequadament els accessos a la platja per evitar la
dispersió dels visitants.
b. Es senyalitzaran els camins de pas restringit i/o prohibit.

79. Caça
a. La cacera es regularà per la normativa estatal i autonòmica.

80. Il·luminació
a. Només es podrà il·luminar la zona de magatzems.
I.

La il·luminació exterior serà la mínima imprescindible per
a la seguretat pública.

b. Es prohibeix la il·luminació de cartells de publicitat, rètols i façanes
en tot el sector, inclosa la zona de magatzems.

81. Soroll
a. Es prohibeixen les activitats que generin nivells de soroll que alterin
la tranquil·litat del sistema.
b. S’exceptuen les tasques directament relacionades amb l’activitat
agrícola.

82. Acampada, actes festius i concentracions de més de 20 persones
a. Es prohibeixen l’acampada i les festes “rave” o similars en tot el
sector de zones agrícoles i pastures.
b. No es permet la pernocta sense infrastructura de cap mena amb el
permís del propietari del terreny.

83. Abocadors i residus
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a. Es prohibeix l’abocament de qualsevol tipus de residu i/o deixalla,
orgànic o inorgànic, en tot el sector agrícola i pastures.
b. La zona de magatzems comptarà amb un sistema de recollida de
deixalles acord amb les activitats que s’hi desenvolupin.
c. Es prohibeix l’acumulació
de materials,
mercaderies, etc. a l’aire lliure en tot el sector.

subministraments,

Zones urbanes
84. Aspectes generals
a. S’inclouen sota el nom de zones urbanes:
I.

La part de la urbanització Els Salats que entra dins l’àrea
d’estudi del present Pla d’Usos.

II.

La urbanització Els Griells.

III.

La parcel·la edificada de la urbanització La Pletera.

b. Es redactarà un pla de millora de la urbanització Els Griells, que
contempli l’arranjament de tots els serveis.

85. Accessos motoritzats
Veure mapa d’accessos.

86. Piscines
a. El buidat de les piscines s’haurà de canalitzar cap a la xarxa de
clavegueram. En cap cas es permetrà el buidat de les piscines en
zona de prats, pastures, conreus o erms.

87. Senyalització
a. Es senyalitzaran adequadament tots els accessos a la platja.
b. Es senyalitzaran adequadament tots els aparcaments per concentrarhi el major nombre de vehicles.

88. Il·luminació
Fractàlia, Consultoria i Estudis Ambientals S.L.

94

Pla d’usos del Ter Vell

a. En els carrers de les urbanitzacions que limiten amb els espais
naturals de les llacunes del Ter Vell i la maresma de La Pletera, els
nivells d’il·luminació seran els mínims imprescindibles per a la
seguretat pública (zones qualificades com a E1 pel que fa a nivell
d’il·luminació).
b. No es permetran els sistemes d’il·luminació a l’espai tipus làser,
focus o similars.
c. L’ens gestor de l’espai natural podrà exigir el compliment d’aquestes
normes als responsables de la il·luminació de les urbanitzacions.

89. Soroll
a. Els nivells tolerables d’immisió acústica dins les urbanitzacions els
determinarà la legislació autonòmica vigent.
b. En tot cas, en la planificació urbanística i l’atorgament de llicències
municipals es tindrà en compte el caràcter de zona d’especial
protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) del Sistema Llacunar de Ter
Vell i la maresma de La Pletera.
c. No s’atorgaran llicències municipals per a l’establiment d’activitats
permanents o temporals que puguin alterar la tranquil·litat dels
sistemes naturals.

90. Residus
a. Els sistemes de recollida de residus en les zones urbanes que limiten
amb els espais naturals no alteraran la tranquil·litat d’aquests. En
concret es tindrà en compte:
I.
II.

La recollida de residus es faci a una hora que no
requereixi il·luminació artificial.
Es cercarà un sistema que generi el mínim soroll.

b. Es prohibeix l’abocament de qualsevol tipus de residu i/o deixalla,
orgànic o inorgànic, fora del elements de recollida.

Càmpings
91. Aspectes generals
a. El càmping El Molino està situat sobre zones d’interès natural: espai
de connexió entre espais del PEIN, i conté espais d’interès dins el
recinte del càmping (zones inundables i dunes interiors).
b. El càmping La Sirena està en contacte amb el Sistema Llacunar de
Ter Vell, constituint en sí mateix la zona de mitigació d’impactes de
l’espai natural.
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92. Accessos
a. L’accés al càmping El Molino es realitzarà íntegrament per La
Caminassa i el camí d’accés restringit als propietaris i clients del
càmping.

93. Noves llicències
a. Es prohibeix l’aprovació de noves llicències per a l’establiment de
càmpings a tota l’àrea d’estudi.

94. Zones de protecció
a. Dunes interiors
b. Zones inundables
c. Inclusió al PEIN
I.

Es recomana la inclusió de la superfície del càmping El
Molino a l’Espai d’Interès Natural dels Aiguamolls del Baix
Empordà,
i.

Pel valor dels espais d’interès dins el recinte del
càmping.

ii.

Pel seu valor com a zones bàsiques per a la
mitigació d’impactes en espais d’alt interès natural.

iii.

Per la seva ubicació estratègica per la connexió
ecològica i paisatgística del territori.

95. Senyalització i informació
a. Des dels càmpings es durà a terme la tasca d’informació i
sensibilització respecte als valors de l’entorn en què estan ubicats.
b. Es senyalitzaran adequadament els accessos a la platja, que en cap
cas es podran realitzar a través de la zona de dunes, reredunes i
saladars.

96. Il·luminació
a. L’espai del càmping no es podrà il·luminar fora de temporada.

97. Soroll
a. Els propietaris i gestors del càmping seran responsables del
manteniment d’un nivell de soroll mínim en les seves instal·lacions.
b. Es prohibeix l’organització de festes o actes nocturns que alterin la
tranquil·litat de l’entorn.
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98. Residus
a. El Pla Especial del càmping determinarà el sistema de recollida i
gestió dels residus.
b. El càmping haurà de comptar amb la infrastructura necessària per a
la recollida selectiva de residus.
c. Es prohibeix l’abocament incontrolat de qualsevol tipus de deixalla o
residu, orgànic i inorgànic, dins i fora del càmping.

El Pla d’Usos
99. Modificació del Pla d’Usos
a. El present Pla d’Usos es revisarà cada 5 anys a partir de la data de
constitució de l’ens gestor de l’espai.
b. Les modificacions a introduir hauran de comptar amb el suport
mínim de 3/4 dels membres de la Junta Rectora de l’ens gestor de
l’espai.

L’ens gestor de l’espai
100. L’ens gestor de l’espai
a. Junta Rectora
I.

Composició
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i.

II.

La composició de la Junta Rectora es determinarà
per consens entre l’Ajuntament, la Generalitat de
Catalunya i les entitats i organismes encarregats de
la gestió de l’espai.

Funcions

III.

i.

Vetllar per la realització de la finalitat de
conservació, gestió i millora de l’espai i, a aquest
efecte, proposar les normes d’organització i control
relatives a l’ús dels béns naturals objecte de
protecció.

ii.

L’organitzar i la promoure els equipaments i dels
serveis necessaris per al compliment de les finalitats
científiques, culturals i educatives.

iii.

Sensibilitzar l’opinió pública envers els valors
naturals i culturals de les zones protegides.

iv.

L’organitzar la utilització social de l’espai amb
finalitats de divulgació.

v.

Proposar mesures per a la millora de les
condicions de vida de la població permanent de la
zona protegida per a l’afavoriment de les activitats
tradicionals que es desenvolupen en el seu interior.

vi.

Elaborar les propostes del Programa de Gestió i el
pressupost anual.

vii.

Garantir el compliment de les reglamentacions de
l’espai protegit i del Programa de Gestió.

viii.

Emetre els informes preceptius sobre Plans,
reglamentacions i obres que afectin l’espai protegit.

La Junta Rectora es renovarà cada 4 anys.

IV.
La Junta celebrarà sessions plenàries de caràcter ordinari
almenys dues vegades l’any. En qualsevol moment,
mitjançant un procediment d’urgència, el President podrà
convocar
sessions
extraordinàries
quan
es
donin
circumstàncies que ho aconsellin.

b. Director/a
I.

II.

El/la Director/a de l’espai protegit serà nomenat per la
persona que decideixin per consens l’Ajuntament, la
Generalitat de Catalunya i les entitats i organismes
encarregats de la gestió de l’espai.
Funcions
i.

Coordinar i, si escau, l’executar de les previsions
del Programa de Gestió.
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ii.

Supervisar el compliment de les reglamentacions
pròpies de les àrees protegides.

iii.

Realitzar aquelles altres tasques encomanades per
la Junta Rectora.

c. Gabinet tècnic
I.

II.

Estarà format per persones amb capacitat i competència
reconegudes en les disciplines relatives al caràcter i a la
finalitat de l’espai protegit. El nombre de persones que han
de cmposar el gabinet tècnic es decidirà per consens entre
l’Ajuntament, la Generalitat de Catalunya i les entitats i
organismes encarregats de la gestió de l’espai.
Funcions
i.

Assessorar la Junta Rectora en les matèries que
són de la seva competència.

ii.

Proposar, dictar o modificar els reglaments i
concretar els límits de l’espai a gestionar.
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Recomanació de regulació d’usos en zones adjacents

La Gola del Ter
Es recomana la regulació dels usos, especialment dels esports aquàtics, que es
practiquen a La Gola del Ter.
En aquest cas, no només es veu compromesa la seguretat pública, sino també
l’estabilitat i tranquil·litat d’un medi escàs i difícilment substituïble per a moltes
espècies de fauna i flora.
En concret, i com a mínim, caldrà:


Prohibir l’accés de qualsevol embarcació a motor a la zona d’aiguabarreig i
aigües continentals del tram baix del Ter.



Regular el nombre i tipus d’embarcacions sense motor que utilitzen la zona
d’aiguabarreig i les aigües continentals al mateix temps.



Regular el tipus i característiques de les competicions esportives que es
poden dur a terme en la zona d’aiguabarreig i les aigües continentals del
tram baix del Ter.



Regular i balissar les zones de bany restringides per les embarcacions.



Prohibir l’extracció de sorres i materials a tot el tram baix del Ter i
especialment a la seva desembocadura (la bucana).



Prohibir la instal·lació de càmpings en els terrenys inundables amb un
període de retorn inferior als 100 ó 500 anys.



Prohibir la instal·lació d’embarcadors en tot el tram baix del Ter.



Regular la pesca d'angules.

Zona agrícola
Els valors de les zones agrícoles són absolutament bàsics:


Les zones agrícoles de la plana són essencials per a mantenir el caràcter i
el paisatge característics de l’Empordà.



Són el medi de subsistència d’un sector de la població cada vegada més
escàs i amb menys marge de maniobra.



Els camps i el prats porten implícit un alt valor ecològic com a hàbitat i
recer de moltes espècies menors i com a font d’aliment de moltes altres.
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Degut a la gran importància de les zones agrícoles des de tots els punts de
vista, es fa necessària una regulació específica per tal d’evitar les greus
problemàtiques que actualment s’hi donen:


Problemàtica de la fragmentació del terreny.



Problemàtica propietat/treball dels camps (els pagesos no són els
propietaris dels terrenys sino els arrendataris).



Manca de suport als agricultors.



Tancaments a les zones agrícoles.



Construcció de barraques.



Destrucció i pujada de cota topogràfica de les closes.



Degradació dels recs.



Manca de suport a la conservació i creació de zones de vora de conreus i
estructures de pedra seca.

Maresmes sud de La Gola del Ter
La zona de maresmes situada al sud de La Gola del Ter és la continuació del
territori regulat en el present Pla d’Usos. En aquest cas el riu Ter no s’ha
d’entendre com un element fragmentador, sino tot al contrari, com a subjecte
integrat i conformador de les dinàmiques pròpies de la zona.
Per tant, resta pendent la regulació de les maresmes sud on s’han de regular
els usos de forma paral·lela al territori del Ter Vell i La Pletera, donant una
importància màxima a la recuperació i gestió de l’espai.
Caldrà regular, com a mínim, els mateixos aspectes contemplats al present Pla
d’Usos. Serà imprescindible que un territori que conforma una única unitat
estructural (com és el cas del Ter Vell, La Pletera, el riu Ter, les Maresmes sud
de La Gola i els Aiguamolls de Pals) tingui un mateix criteri de gestió i
regulació, coherent i coordinat.
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Conclusions
L’espai del Ter Vell, la Maresma de La Pletera i les zones d’influència ens
ofereix l’oportunitat de fer un exercici de maduresa i aprendre a compatibilitzar
els usos humans al territori amb la conservació de l’entorn.
Actualment el territori ens presenta símptomes clars que alguna cosa no
funciona prou bé:
 Les inundacions al nucli urbà de l’Estartit són fruit de l’eliminació de les
closes i la seva funció de laminació d’avingudes.
 La mala gestió de l’aigua com a recurs provoca la intrusió de la falca
salina que malmet terres de conreu i captacions d’aigua.
 La proliferació incontrolada d’algunes activitats produeix uns nivells de
soroll i il·luminació que pertorben la resta d’habitants i residents de la
zona.
 La proliferació sense planificació de les urbanitzacions genera paisatges
poc atractius que no atrauen al turisme, cada cop més exigent respecte
als entorns paisatgístics dels seus destins.
Aquestes pertorbacions són una veu d’alarma respecte la gestió que es realitza
actualment al territori. No és possible forçar les dinàmiques naturals a actuar a
la nostra conveniència. La gestió del territori en favor de les dinàmiques que li
són pròpies comporta un major control de les pertorbacions, que es manifesta
a mig i llarg termini.
A més a més, donar cabuda a aquestes dinàmiques genera sistemes i
paisatges que repercuteixen molt positivament en economies basades en el
turisme i els valors estètics i paisatgístics, com és el cas que ens ocupa.
Per a una gestió eficient, però, es fa imprescindible la coordinació i cooperació
entre els diferents subjectes amb competències i/o interessos al territori.
Actualment, i duran la redacció del present document, s’ha constatat una
important descoordinació i desinformació entre les diferents entitats i personal
implicats.
La segona condició indispensable per a una correcta gestió és disposar de les
eines necessàries per dur-la a terme. És urgent i imprescindible:
 La creació d’una entitat gestora de l’espai, que pot ser un ens ja existent
(que assumeixi la tasca com a una de les seves activitats bàsiques) o
una figura nova. Aquest ens gestor de l’espai tindria la capacitat i
potestat d’ordenar l’espai.
o

Multiplicar les entitats gestores és sinònim de dividir l’eficiència
dels recursos, especialment quan aquests són limitats. Tenint en
compte això, i la conveniència de gestionar els espais naturals
propers amb coherència territorial, es recomana integrar l’espai
del Ter Vell, Maresma de La Pletera i zones d’influència al Consorci
Medes-Montgrí. Al seu torn, aquest consorci podria tenir
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representació de l’Ajuntament, la Generalitat, la Universitat de
Girona i altres institucions implicades en la gestió de la zona.
o

Es recomana la compra, expropiació o signatura de convenis de
cessió de la gestió, de les finques senyalades al mapa de la pàg.
117 per poder dur a terme la tasca descrita.


o

La unió d’aquestes finques amb les incloses en zona
marítimo-terrestre configura l’espai de màxima protecció.

Cal contemplar la possibilitat de col·laboració amb entitats i
fundacions sense ànim de lucre per a l’assoliment d’aquests
objectius.

 La dotació d’una partida pressupostària per a la gestió de l’espai, a
administrar per l’ens gestor, que podria provenir de:
o

Ajuntament de Torroella de Montgrí.

o

Generalitat de Catalunya.

o

Fundacions i Associacions sense ànim de lucre.

o

Empreses i particulars.

 La redacció d’un Pla Estratègic per a la gestió de l’espai, d’acord i
integrador amb la resta d’espais protegits del seu entorn immediat:
Medes, Montgrí i resta de l’EIN dels Aiguamolls del Baix Empordà.
 La redacció del Pla Especial de l’EIN dels Aiguamolls del Baix Empordà:
eina bàsica i insubstituïble per a la gestió de la zona natural.

Finalment, cal no oblidar que l’àrea d’estudi objecte del present Pla d’Usos no
és més que una part de la unitat estructural que formen els Aiguamolls del
Baix Empordà, que inclouen les maresmes situades al sud de La Gola del Ter,
la pròpia desembocadura del riu i els Aiguamolls de Pals. Es fa necessari, per
tant, continuar la tasca encetada amb aquesta zona i recuperar, millorar i
gestionar els espais esmentats.
En definitiva, una gestió conjunta coherent per a una única unitat territorial.
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Espais de màxima protecció

Domini marítimo-terrestre
Finques a comprar /
Convenis de gestió
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ANNEX
Full normes per als tancaments de la Col·lectivitat de Regants Mas Duran.
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