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1. PRESENTACIÓ I OBJECTIUS
En el marc del Projecte PECT “Girona, Regió Sensible a l’Aigua” la Càtedra d’Ecosistemes
Litorals Mediterranis i l’Institut d’Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona desenvolupen
l’operació “Control de l’estat ecològic de les masses d’aigua superficials del Baix Ter”, sota la
direcció del Dr. Xavier Quintana. Dins d’aquesta operació, s’inclou la redacció del Pla
d’actuacions per al control de la inundabilitat a la conca del Rec Vell - Ter Vell (en endavant, el
Pla o el Pla d’actuacions).
L’objectiu del Pla és definir directrius i propostes per abordar una gestió de la inundabilitat en
el sistema Rec Vell – Ter Vell en el seu conjunt, des de la captació a la resclosa d’Ullà fins a la
llacuna de Ter Vell, d’acord amb criteris de sostenibilitat que garanteixin la compatibilitat de
l’activitat agrícola i la conservació dels ecosistemes aquàtics. La gestió de la inundabilitat i la
corresponent millora del drenatge s’enfoquen a:
-

Resoldre els problemes que generen els episodis d’inundació a la plana.
Crear aiguamolls a la plana que actuïn com a zones de laminació i millorin el sistema de
drenatge.
Reduir la mala qualitat de l’aigua en diversos trams del sistema de drenatge i del Rec
Vell i, molt especialment, al Ter Vell.

Les propostes del Pla es situen al terme de Torroella de Montgrí, motiu pel qual la implicació
d’aquest Ajuntament serà decisiva per l’aplicació del Pla.

Presentació i objectius
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2. ANTECEDENTS
El Rec Vell ha tingut històricament un ús de distribució d’aigua de regadiu, a més d’escorrentia
de les aigües plujanes de part de la plana del Baix Ter i dels torrents que drenen els vessants sud
del Montgrí. A més, a la plana hi ha un sistema de canals d’ordre menor que drenen els conreus
i aboquen les seves aigües al Rec Vell. Les aigües d’aquest finalment desemboquen al Ter Vell,
llacuna localitzada a la costa i normalment desconnectada del mar per una barra de sorra que
únicament es trenca en episodis de grans avingudes.
La influència actual del curs principal del riu Ter sobre els terrenys que conformen la conca del
Rec Vell és molt limitada: des de la construcció de les motes del riu a la dècada dels anys ‘70 no
hi ha aportacions d’aigua a aquesta zona per desbordament del riu.
L’aportació d’aigua de rec a la plana del Baix Ter, que abans es feia mitjançant el Rec Vell,
actualment s’efectua mitjançant una canonada enterrada, de manera que el Rec Vell ha quedat
alliberat d’aquest ús. Continua exercint la funció de desguàs de les aigües plujanes. Això obre la
possibilitat de recuperar-lo per a funcions ambientals, potenciant-ne els valors com a connector
ecològic i hàbitat natural, funcions que exercia el rec en el passat.
A causa de la urbanització de la plana, les modificacions freqüents en el sistema de recs, la
construcció de vials i en concret la carretera GI-641 que intercepta en diversos punts els torrents
que drenen el Montgrí, entre altres factors, es produeixen dificultats de desguàs del sistema de
drenatge (incloent el del propi Rec Vell) i importants inundacions provocades per episodis de
pluges intenses. Al Ter Vell s’afegeix la dificultat de desguàs per la pujada del nivell del mar en
cas de temporal. Les inundacions afecten les zones urbanes, els conreus, la mobilitat, les
activitats diverses en sòl no urbanitzable i, en certa forma, condicionen la vida a la plana del Baix
Ter i han esdevingut problemes endèmics d’aquest territori. Previsiblement, augmentarà la
dificultat futura de desguàs del Rec Vell i del Ter Vell al mar, a causa del canvi climàtic que
provocarà una pujada del nivell del mar.
Diversos estudis plantegen aquests problemes i molts d’ells aporten possibles vies de solució a
avaluar. Vegeu per exemple GeoServei (2008), Marquès et al (2010), Montaner et al. (2010a,
2010b, 2010c), Solà et al. (2010) i Quintana et al. (2010). Sovint es fa palesa la relació entre
resolució dels problemes associats a la gestió de la inundabilitat, la funció del Rec Vell com a
connector ecològic, la seva recuperació com a hàbitat natural per afavorir hàbitats i espècies
d’interès de conservació, i la possibilitat de crear zones de laminació que alhora afavoreixin la
biodiversitat. És el cas, entre altres, dels treballs d’Arvensis (2005), Fractalia (2008) i COPA
(2009). Igualment és clara la relació amb la mobilitat (Cíviva Estudis Urbans (sense data)).
S’han realitzat actuacions que afronten alguns dels problemes enunciats. Tant des del Parc
Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, com des de la Diputació de Girona s’han dut a
terme actuacions per millorar l’estat ecològic de les zones inundables, retirar flora exòtica
invasora i recuperar el sistema dunar.
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En particular, cal esmentar la recuperació de la Pletera mitjançant el Projecte LIFE Pletera 2014
– 2018. Tot i que el seu àmbit d’actuació es localitza just fora de l’àmbit d’aquest Pla
d’actuacions, es tracta d’una experiència que és referent en la recuperació de sistemes litorals,
cosa que sí planteja el present Pla.
El Rec Vell és de propietat privada, gestionat per la Comunitat de Regants de Mas Duran. La
resclosa d’Ullà ja no exerceix la seva funció de captació d’aigua que després era canalitzada cap
el Rec Vell i el Rec del Molí i ha perdut la seva raó de ser. Actualment hi ha sobre la taula diverses
opcions sobre l’oportunitat del seu desmantellament o la seva conservació, així com el possible
pas del Rec Vell a propietat o a gestió pública. La resolució d’aquest darrer aspecte condiciona
qualsevol solució per recuperar el Rec Vell per a ús ambiental, millorar el sistema de drenatge a
la plana i gestionar el sistema Rec Vell – Ter Vell amb un manteniment apropiat.
El Projecte PECT “Girona, Regió Sensible a l’Aigua” es planteja per fer front al risc quantitatiu i
qualitatiu de les aigües del Baix Ter. A partir de la implementació de nous models de gestió i
d’infraestructures sostenibles basades en la innovació tecnològica, el projecte pretén
convertir-se en un referent territorial i internacional millorant la gestió i ús de l’aigua i
consolidant la nova cultura de l’aigua en la societat al territori del Baix Ter.
Dins del projecte PECT l’Institut d’Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona desenvolupa
l’operació Control de l’estat ecològic de les masses d’aigua superficials del Baix Ter a partir
d’actuacions innovadores de correcció i adaptació. El què ha motivat aquesta operació és que
les aigües del Baix Ter es troben en risc qualitatiu degut a l’increment de l’activitat humana
entorn al riu. Donat que l’aportació d’aigua s’ha vist molt reduïda, l’efecte dels problemes
qualitatius s’agreuja de forma severa. Hi ha hagut un augment en la concentració de residus
agrícoles (purins) i urbans de la conca i de salinització a les zones més costaneres per intrusió
marina. Alhora l’alteració estacional dels fluxos de circulació d’aigua pels canals perjudica a les
espècies autòctones i afavoreix les invasores.
Davant d’aquesta situació, l’operació planteja dues línies de treball:
A) Monitorització de l’estat ecològic de l’aigua de llacunes i recs a partir del metabolisme
ecosistèmic.
B) Realització d’una experiència pilot per al sistema Rec Vell – Ter Vell, en la qual es
proposen dues tasques: 1) plantejar actuacions per prioritzar la recuperació de la
funció ambiental del sistema com a conjunt i 2) elaboració d’un estudi topogràfic i
hidrològic que concreti els pendents del rec i els cabals màxims i mínims que hi poden
circular, així com identificar els terrenys inundables que permetin la protecció de camps
agrícoles i de les zones urbanes en els episodis d’inundació.
Aquest Pla d’actuacions respon a la primera d’aquestes tasques (1). La segona ha estat
desenvolupada per ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting SL i, com es veurà tan en la diagnosi
com en les propostes d’aquest Pla, els seus resultats han nodrit el document en diversos
aspectes vinculats a hidrologia i inundabilitat.
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3. ÀMBIT DEL PLA
La plana del Baix Ter, on es localitza l’àmbit d’estudi d’aquest Pla, està ocupada en una gran part
de la seva superfície per conreus de regadiu i presenta una important activitat agrícola gràcies a
l’aigua que aporta el riu. Aquesta condiciona en gran mesura el paisatge i ha generat un
patrimoni cultural i arquitectònic que històricament s’ha associat al riu i a la gestió del regadiu.
Altres elements que defineixen el paisatge de la plana són el massís del Montgrí, que delimita
pel nord la plana en l’àmbit d’estudi, i el litoral, incloent la presència de les illes Medes. Aquest
context geogràfic i paisatgístic propicia una riquesa ecològica rellevant, vinculada als sistemes
litorals i marins, als hàbitats naturals i als ambients agrícoles.
L’àmbit que abasta el Pla és el que es mostra a la Figura 3.1 i al Plànol 1 (annex 3). Es situa al
marge esquerre del Ter i ve determinat pel recorregut del Rec Vell, que té 7,5 km de longitud, i
la part de plana del Baix Ter i dels vessants del Montgrí que drenen cap el Rec Vell,
corresponents a les subconques que es mostren a la mateixa Figura 3.1 i Plànol 1. Es troba
totalment dins el terme municipal de Torroella de Montgrí.
En alguns temes analitzats durant la redacció del Pla l’àmbit d’estudi ha estat més extens que el
que es mostra a la figura i el plànol citats, quan les pròpies característiques del tema ho
requerien, com és el cas de la diagnosi de la connectivitat ecològica o del planejament territorial,
entre altres.
Cal notar que part de la plana del costat esquerre del Ter no es troba dins l’àmbit del Pla, com
són els terrenys que drenen cap el Ter. Igualment, en queda exclosa part de l’Estartit, que
pertany a una conca diferent i no drena cap el Rec Vell.

Àmbit del Pla
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Figura 3.1 Àmbit del Pla, delimitat per una línia vermella. Es mostren també els límits de les subconques incloses dins
el Pla. Font: bases cartogràfiques de la Generalitat de Catalunya, bases ortofotogràfiques de l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya i ABM (2020).
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4. ENFOC DEL PLA
A l’apartat 2 ja s’ha indicat que existeix una relació important entre gestió de la inundabilitat,
activitat agrícola, sistemes naturals, mobilitat, implantacions urbanes, etc. El sistema Rec Vell –
Ter Vell es troba condicionat per la gestió i la dinàmica hidrològica del riu Ter aigües amunt de
Torroella de Montgrí, en particular per la demanda per a usos de boca, la demanda per al reg al
llarg de la seva conca i el recurs disponible (que depèn de les precipitacions).
Alhora, el Rec Vell neix a la resclosa d’Ullà i finalitza el seu curs a la llacuna del Ter Vell. Això
obliga a plantejar el Pla amb una perspectiva més àmplia que la que correspon al seu àmbit
d’estudi estricte i adopta una visió integral des de la resclosa d’Ullà fins la desembocadura al
Ter Vell. Per aquest motiu, i atenent a la dinàmica del Rec Vell, algunes actuacions que s’hi
proposen fan referència a zones situades fora dels límits del Pla.
Per les mateixes raons, el Pla aposta per una proposta d’eixos estratègics i actuacions que
relaciona els diversos temes que han estat objecte de diagnosi: connectivitat, activitat agrícola,
conservació de la biodiversitat, determinats aspectes de la mobilitat, etc.
Es plantegen actuacions que es localitzen en finques privades, de manera que caldrà arribar a
acords amb la propietat per executar-les o disposar d’instruments legals que ho facilitin.
En particular, el Rec Vell és actualment de propietat privada i la resposta a com s’hi podrà
actuar legalment condicionarà l’aplicació del Pla, ja que moltes actuacions pivotaran sobre el
propi Rec Vell. El Pla reconeix aquesta dificultat, però la propietat del Rec i la responsabilitat del
seu manteniment són aspectes sobre els que s’està debatent en el moment de redactar-lo.
Finalment, el Pla es planteja amb un termini d’execució indicatiu de 15 anys.

Enfoc del pla
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5. ESTRUCTURA I CONTINGUTS DEL DOCUMENT
Aquest document s’estructura en 9 apartats i 3 annexos inclosos en un únic volum. Consta de:
-

Apartats introductoris al document del Pla (apartats 1 a 5):
1. Presentació i objectiu.
2. Antecedents.
3. Àmbit del Pla.
4. Enfoc del Pla.
5. Estructura i continguts del document.

-

Procés de redacció (apartat 6), que exposa breument els aspectes metodològics.

-

Diagnosi (apartat 7) en forma de fitxes temàtiques que fan una síntesi d’aspectes que
es consideren rellevants per a la inundabilitat, l’activitat agrícola i la conservació dels
ecosistemes aquàtics, incloent els relatius a la connectivitat ecològica. S’hi troba la
descripció dels camps de les fitxes de diagnosi.
L’annex 1 conté les fitxes de la diagnosi temàtica.
L’annex 3 conté la cartografia descriptiva i d’anàlisi que acompanya les fitxes (Plànols 2
a 10).

-

Propostes (apartat 8), que presenta la bases de partida per definir les propostes,
defineix els eixos estratègics del Pla i els justifica. Mostra l’estructura dels eixos
estratègics i la llista d’actuacions proposades dins de cadascun. S’hi troba la descripció
dels camps de les fitxes d’actuació. Finalment, s’aporta una taula amb el nombre
d’actuacions definides segons prioritat separadament per eixos estratègics.
L’annex 2 conté les fitxes de totes les actuacions proposades.
L’annex 3 presenta el plànol de localització de les actuacions que poden tenir una
expressió geogràfica (Plànol 11).

-

Documentació consultada (apartat 9), amb la relació de documents, cartografies o
bases de dades que s’han consultat al llarg del procés de redacció del Pla.

Estructura I continguts del document
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6. PROCÉS DE REDACCIÓ
La redacció del Pla ha constat fonamentalment de dues fases: elaboració de la diagnosi i
elaboració de les propostes. Ambdues han anat precedides d’un treball d’identificació i
recopilació de documentació i fonts d’informació a consultar.
S’han mantingut entrevistes amb persones amb opinió qualificada (Taula 6.1). Les entrevistes
s’han adreçat a exposar el treball de redacció del Pla, recopilar informacions útils per elaborarlo i tractar aspectes d’interès a considerar pel Pla segons criteri de la persona entrevistada.
Taula 6.1 Persones entrevistades en el curs de redacció de la diagnosi.

Persona
Ramon Alturo

Càrrec - Organització
Director del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

José Maria Blázquez
Jordi Colomí

Cap de l’Àrea de Serveis Tècnics i Urbanisme Ajuntament de Torroella de
Montgrí
Alcalde de Torroella de Montgrí

Marc Marí

Cap del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona

Natàlia Navarro

Regidora de Patrimoni cultural, Arxiu i Medi Ambient de Torroella de Montgrí

Òscar Palou

Tècnic del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

Ricard Poch
Josep Pujol

Responsable Territorial d’Obres i Regadius. Serveis Territorials del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí

Alex Rocas

Cap de la Demarcació Territorial de l’Agència Catalana de l’Aigua

Santi Ramos

Tècnic del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

Salvador Sosa

Tècnic de l’Agència Catalana de l’Aigua

Josep M Torremilans

Tècnic de l’Agència Catalana de l’Aigua

Jaume Vicens

Subdirector de Biodiversitat i Medi Natural, Departament de Territori i
Sostenibilitat

Al llarg de tot el procés s’ha mantingut contacte amb tècnics municipals que han contribuït al
Pla amb l’aportació d’informació i la revisió de diferents aspectes de les propostes.
En la fase d’elaboració de les propostes s’han tingut en compte els treballs realitzats per ABM
(2020) en el marc de la mateixa operació del PECT “Control de l’estat ecològic de les masses
d’aigua superficials del Baix Ter”, amb el títol Estudi hidràulic de millora per a la gestió dels
escorrentius del Rec del Ter Vell al T.M. de Torroella de Montgrí. S’han realitzat reunions de
treball amb aquest equip i part dels resultats obtinguts per ABM han nodrit el Pla.
Pel que fa a la fase de redacció del Pla d’actuacions, s’ha elaborat en primer lloc un esborrany
amb els eixos estratègics i, dins de cada un, el títol de les actuacions proposades, de manera que
s’ha preparat l’estructura del Pla. Aquest esborrany d’eixos estratègics i actuacions s’ha
presentat a un taller amb persones expertes i representants de diversos àmbits socials i
econòmics per debatre el Pla i recollir aportacions. La convocatòria del taller ha estat realitzada
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des de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i l’organització i dinamització del taller ha anat a
càrrec de Minuartia. El taller s’ha celebrat en línia el dia 8 d’octubre i ha comptat amb la
participació de 18 persones de 10 organitzacions (Taula 6.2). Després del taller s’ha obert un
període per recollir altres aportacions dels propis participants o de persones convocades que no
van poder assistir al taller.
L’equip de Minuartia, junt amb la Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis de la Universitat
de Girona ha avaluat i integrat les aportacions rebudes. S’ha informat a totes les persones que
han fet aportacions sobre la manera com aquestes han estat incorporades o, si no ho han estat,
dels motius d’això.
La nova versió d’estructura del Pla s’ha enviat a totes les persones convocades al taller.
Taula 6.2 Organitzacions i nombre de persones participants al taller de debat de l’estructura de Pla d’actuacions

Organització

Nombre de
participants

Ajuntament de Torroella de Montgrí. Representants polítics

3

Ajuntament de Torroella de Montgrí. Tècnics

3

Associació de Masos de Torroella i l'Estartit (AMTE)

3

Comunitat de Regants de la Presa de Colomers

1

Diputació de Girona. Servei de Medi Ambient

1

Empreses consultores

2

IRTA (Mas Badia)

1

IAEDEN

1

Museu de la Mediterrània

1

Servei de Control dels Mosquits

1

Servei Meteorològic de l'Estartit

1

Posteriorment a la realització del taller, han efectuat aportacions l’AMTE, el Servei de Control
dels Mosquits, el Grup de Defensa del Ter i un tècnic de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.
Com a darrer pas, s’han elaborat les fitxes descriptives de les actuacions (annex 2) i el plànol
amb la seva localització (Plànol 11, a l’annex 3).

12

Pla d’actuacions per al control de la inundabilitat a la conca del Rec Vell - Ter Vell (Torroella de Montgrí – l’Estartit)

7. DIAGNOSI
Les fitxes elaborades són les següents:
-

Cobertes i usos del sòl.
Planejament urbanístic i territorial
Sòls de titularitat o gestió pública
Sistemes naturals
Connectivitat ecològica
Mobilitat i vialitat
Sistema hídric: inundabilitat i drenatge

S’acompanyen dels Plànols 2 a 10 que es poden consultar a l’annex 3. A les fitxes s’indica quins
són els plànols de referència en cada cas.
Les fitxes consten dels següents camps:
-

-

Diagnosi

Àmbit temàtic. Hi consta número de fitxa i títol.
Plànols de referència. Plànols de l’annex 3 als que s’associa la fitxa, si és el cas.
Descripció de l’estat actual. Text, figures i taules amb una síntesi descriptiva dels
aspectes més rellevants del tema tractat a la fitxa, elaborada en base a informació
disponible, entrevistes i consultes.
Fonts citades. Recull les fonts d’informació citades a la fitxa. Aquestes es troben també
a l’apartat 9 d’aquesta memòria, on consta tota la documentació consultada.
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8. PROPOSTES
Bases per definir les propostes
A partir de les diagnosis efectuades i dels objectius definits inicialment per a aquest Pla, que
tenen com a finalitat prioritària gestionar la inundabilitat a l’àmbit d’estudi de forma compatible
amb els criteris de sostenibilitat, la conservació dels espais naturals i la conservació de l’activitat
agrícola, s’enuncien les següents bases per definir les propostes:
▪

El Pla d’actuacions es planteja per a precipitacions de períodes de retorn de fins a 10 anys,
amb la finalitat que la gestió de la inundabilitat doni resposta als episodis freqüents de
precipitació.

▪

Els criteris de base per definir les propostes són:
- Partir d’una perspectiva integral del sistema Rec Vell – Ter Vell.
- Garantir el drenatge efectiu del territori en moments d’avingudes o de temporals de
mar.
- Impulsar una recuperació de la funcionalitat del Rec Vell, adaptant-la als
requeriments hidroecològics del sistemes litorals associats (Ter Vell, la Pletera).
- Avançar cap a un règim hídric que permeti mantenir aigua permanentment al Rec
Vell, al menys en determinats punts, per tendir en el futur a un règim de circulació
permanent o quasi.
- Minimitzar les necessitats de gestió del Rec Vell.
- Assolir una gestió hídrica en què la circulació d’aigua pels recs i canals d’alimentació
que arriben a llacunes litorals estigui regulada per la meteorologia i les seves
variacions, amb màxims a l’hivern i mínims a l’estiu.
- Mantenir independent la gestió hídrica de recs i canals i el Rec Vell de la gestió de les
necessitats agrícoles del regadiu.
- Alentir l’escolament superficial dels vessants del Montgrí, intentant incorporar
aquesta aigua a l’aqüífer mitjançant la inundació de petites àrees de la plana, o fent-la
arribar escalonadament al Rec Vell i a les llacunes litorals.
- Impulsar les pràctiques que afavoreixen la infiltració i la recàrrega de l’aqüífer.
- Afavorir la conservació de les espècies autòctones de fauna i flora aquàtica que
colonitzen els recs i, en general, tota la xarxa de drenatge, així com les zones
inundables i superfícies de laminació. Potenciar especialment les espècies
relacionades amb hàbitats d’interès comunitari prioritaris, com les llacunes
costaneres o els estanys temporanis mediterranis.
- Integrar mesures per afavorir la connectivitat ecològica en les propostes.

▪

Per a actuacions sobre el territori relatives a la creació de closes o zones d’inundació o
alentiment de la velocitat de drenatge, que involucren diferents terrenys, l’estratègia que
s’adopta és:
- Implantació de closes en terrenys potencialment inundables o en parcel·les situades
en llocs estratègics pel que fa a la possible retenció d’escorrentiu cap al Rec Vell.
S’han plantejat dues línies d’actuació:
Pel que fa a les aportacions provinents de les torrenteres del Montgrí, els àmbits
d’actuació localitzats entre la llera del Rec Vell i la carretera GI-641 tindran la
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-

-

funció de retenir-les o laminar-les. A més, es proposen actuacions per localitzar
basses de laminació al nord de la carretera de l’Estartit.
Els àmbits d’actuació localitzats entre la llera del Rec Vell i el riu Ter s’adrecen a
la funció d’acumular escorrentiu superficial dels propis terrenys, però també
cabals desguassats pel Rec Vell, actuant com a sobreeixidors del flux d’avinguda.

Els possibles àmbits de laminació o desbordament al marge esquerre i dret del Rec
Vell han estat identificats en els treballs d’ABM (2020) a partir de criteris hidràulics.
Més enllà dels criteris estrictament hidràulics, les actuacions es proposen en els
següents indrets (vegeu Plànol 6):
Terrenys de propietat pública en zones no urbanitzades i inundables
(principalment dins els límits de l’àmbit inclòs dins la xarxa Natura 2000) i
terrenys en domin públic hidràulic (DPH).
Terrenys en sòls urbans o urbanitzables de titularitat o gestió pública propers a
zones inundables o a torrents o recs de drenatge. Poden ser zones verdes
existents o previstes en el planejament.
Terrenys privats en sòl no urbanitzable la propietat dels quals es vulgui acollir
voluntàriament a la nova gestió que comporta la realització de l’actuació. Seria el
cas, per exemple, de finques que es troben dins l’àmbit de l’espai de la xarxa
Natura 2000 o que es vulguin acollir als ajuts de la PAC en relació a les closes
(aplicables a l’àmbit de tot el municipi).
Per a determinades actuacions es poden afegir les franges de protecció de 50 m
del sistema hidrològic definides pel PGMO i els situats a la zona
maritimoterrestre.

A partir d’aquestes bases per definir les propostes, els elements concrets reflectits a la diagnosi,
les aportacions al taller de debat sobre el Pla d’actuacions i les propostes enunciades en
diferents moments per administracions i organitzacions diverses, així com del reconeixement
del territori per l’equip redactor, s’han definit 7 eixos estratègics que estructuren la proposta
d’actuacions.
Des del punt de vista espacial tot l’àmbit d’estudi es pot considerar una unitat funcional. Per
aquest motiu, els eixos estratègics que s’enuncien es reforcen mútuament i serà convenient que
es vagin desenvolupant tots per assolir els objectius del Pla.
Hi ha uns aspectes claus que no pot resoldre el Pla i que s’hauran d’afrontar en un marc legal i
de gestió diferent:
-

-

16

Una part del sistema de drenatge de la plana es situa fora de l’àmbit d’actuació
d’aquest Pla, en subconques diferents (part de l’Estartit, terrenys que drenen cap el
Ter).
Les funcions i característiques de la resclosa d’Ullà, així com la seva permanència (no
desmantellament) s’hauran d’acordar entre diverses administracions i organitzacions.
El mateix succeeix en el canvi de propietat o de gestió, de privada a pública, del Rec
Vell. Les decisions que s’adoptin afectaran de forma radical molts dels objectius i
propostes del present Pla, fent-les viables o obligant a replantejar-les. Si els objectius
del present Pla són compartits, caldria posar els fonaments perquè es puguin assolir.
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-

Algunes propostes del Pla, concretament algunes de l’eix estratègic 7, no es podran
aplicar fins una futura revisió del planejament urbanístic municipal.

Estructura d’eixos estratègics i actuacions
El Pla consta de 7 eixos i 35 actuacions distribuïdes segons mostra la Taula 8.1.
Taula 8.1 Nombre d’actuacions que comprèn cada eix estratègic

Eixos estratègics

Nombre
d’actuacions

EIX 1. Disposar d’informació de base necessària per a tot l’àmbit del Pla

4

EIX 2. Adequar el Rec Vell i el Rec del Molí per a funcions ambientals

8

EIX 3. Alentir l’aportació d’aigua dels vessants del Montgrí i millorar
l’estat ecològic dels cursos que el drenen

8

EIX 4. Recuperar superfícies d’inundació com a closes i definir àmbits de
desbordament del Rec Vell

6

EIX 5. Derivar part de les aportacions d’aigua que rep el Ter Vell en
episodis de pluja intensa

2

EIX 6. Plantejar la restauració del front marítim del Ter Vell en un marc
d’increment d’episodis extrems deguts al canvi climàtic

4

EIX 7. Desenvolupar les determinacions del planejament urbanístic
municipal que milloren la gestió del sistema hídric

3

Cada actuació es caracteritza en una fitxa, a la part superior de la qual figura l’eix estratègic al
que pertany. La fitxa consta dels següents camps:
-

-

-
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Número de l’actuació i títol. El número de l’actuació consta de dos dígits: el primer
indica l’eix estratègic al que pertany l’actuació i el segon és un número que s’assigna
correlativament dins l’eix estratègic.
Descripció de l’actuació, on s’exposa amb més detall la proposta. El grau de concreció
pot variar entre actuacions, segons la informació disponible en cada cas.
Responsables, entenent com a tals els organismes competents o responsables
necessaris perquè l’actuació es dugui a terme, o bé aquells que hi han de participar
amb un pes rellevant. S’indiquen en negreta els competents o els que es consideren
responsables necessaris i sense negreta, la resta. Dins de cada bloc, s’ordenen
alfabèticament.
Prioritat. Es defineix la prioritat en l’inici i desenvolupament de l’actuació.
S’estableixen 3 nivells de prioritat: alta, mitjana i baixa. Cal remarcar que l’execució de
les de prioritat baixa és també rellevant per assolir els objectius del Pla.
Els criteris aplicats per assignar les prioritats són els següents:
▪ Alta:
- Actuacions que afecten de forma integral el sistema Rec Vell – Rec del
Molí o el Ter Vell.
- Actuacions que milloren aspectes funcionals globals del Rec Vell – Rec
del Molí.
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▪

▪

Mitjana:
- Actuacions que afecten determinats aspectes del sistema Rec Vell – Rec
del Molí o el Ter Vell.
Baixa:
- Actuacions que afecten aspectes puntuals del sistema Rec Vell – Rec del
Molí o el Ter Vell amb implicacions colaterals per a la seva funcionalitat.
- Actuacions que han d’anar-se produint al llarg del temps, l’execució de
les quals no es pot planificar.

No es valora el termini d’execució. A la descripció s’indica si l’execució de l’actuació
depèn de què prèviament se n’hagi executat una altra.
-

Imatges, associades a la descripció de l’actuació. S’inclou aquí la localització de
l’actuació, en cas que sigui possible en la fase actual situar el seu emplaçament.

Les fitxes de les actuacions es poden consultar a l’annex 2. El Plànol 11 presenta la localització
de les actuacions en cas que tinguin un emplaçament concret ja determinat en la fase actual.
A continuació es presenta l’estructura del Pla, formada per eixos estratègics i títol de les
actuacions incloses dins cada eix (Taula 8.2).
Taula 8.2. Actuacions incloses dins de cada eix estratègic.

EIX 1. Disposar d’informació de base necessària per a tot l’àmbit del Pla
1.1 Completar la topografia del Rec Vell a escala més detallada que la disponible.
1.2 Elaborar una cartografia dels cursos menors de la plana entre els vessants del
Montgrí i el riu Ter.
1.3 Realitzar un estudi d’hidràulic per a la gestió dels escorrentius del Rec Vell a
Torroella de Montgrí.
1.4 Dur a terme recerca històrica i dels elements patrimonials que estan vinculats al
sistema Ter Vell – Rec Vell.
EIX 2. Adequar el Rec Vell i el Rec del Molí per a funcions ambientals
2.1 Definir el règim de cabals per al sistema Rec Vell – Rec del Molí.
2.2 Redactar un pla de neteja i manteniment del Rec Vell.
2.3 Impulsar actuacions a la resclosa d’Ullà i a la derivació Rec del Molí – Rec Vell per
mantenir un règim de cabals que permeti recuperar l’ús ambiental.
2.4 Corregir possibles disfuncions del Rec Vell o pèrdues d’aigua.
2.5 Potenciar el Rec Vell com a connector ecològic, tot mantenint la resclosa d’Ullà i
altres elements del patrimoni històric i arquitectònic.
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2.6 Recuperar la connexió ecològica del Rec Vell amb el Ter mitjançant el Rec del Molí.
2.7 Impulsar l’agricultura ecològica i aquelles pràctiques agrícoles que redueixin l’ús de
biocides i l’aportació de nutrients.
2.8 Reduir l’entrada de contaminants al sector del Ter Vell.
EIX 3. Alentir l’aportació d’aigua dels vessants del Montgrí i millorar l’estat ecològic dels
cursos que el drenen
3.1 Aprofitar les zones verdes de les urbanitzacions existents per crear zones de
laminació.
3.2 Incloure superfícies de laminació a les zones verdes de l’ASU 1 (Mas Déu) i l’ASU 7
(Zona industrial).
3.3 Crear una zona de laminació a l’ASU 3 (els camps de Mas Marquès).
3.4 Crear una zona de laminació a l’ASU 4 (Mas d’en Busquets).
3.5 Potenciar la flora i fauna vinculades a zones inundables i facilitar la connectivitat
entre les seves poblacions.
3.6 Recuperar la continuïtat dels torrents i recs que drenen el Montgrí.
3.7 Millorar la permeabilitat de la carretera GI- 641 per a la fauna.
3.8 Permeabilitzar els sòls pavimentats de superfície important.
EIX 4. Recuperar superfícies d’inundació com a closes i definir àmbits de desbordament
del Rec Vell
4.1 Recuperar superfícies d’inundació a l’ASU 6 (Camps de Can Bataller).
4.2 Revisar i executar projectes de l’ACA que milloren el drenatge i la gestió de cabals
al sud del nucli de Torroella de Montgrí.
4.3 Crear una superfície de sòl inundable com a closa a la finca municipal a tocar del
camí de Mar.
4.4 Crear zones extenses de laminació a l’ASU 2 (Casanova) i la futura zona verda
annexa fins la carretera.
4.5 Crear zones d’inundació i desbordament en finques del marge esquerre i marge dret
del Rec Vell.
4.6 Diagnosticar l’estat dels cursos i recs menors que aflueixen al Rec Vell i elaborar una
proposta de millora.
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EIX 5. Derivar part de les aportacions d’aigua que rep el Ter Vell en episodis de pluja
intensa
5.1 Replantejar el conjunt del tram final del Rec Vell.
5.2 Promoure la connectivitat entre l’entorn del Ter Vell i de la Pletera.
EIX 6. Plantejar la restauració del front marítim del Ter Vell en un marc d’increment
d’episodis extrems deguts al canvi climàtic
6.1 Restaurar el front marítim del Ter Vell.
6.2 Redactar un pla d’usos del front marítim del Ter Vell com a protecció front al canvi
climàtic.
6.3 Incrementar la visibilitat de l’àmbit del Parc Natural des de l’Estartit fins la gola del
Ter.
6.4 Plantejar les solucions al drenatge de la zona urbana de l’Estartit en un marc de
recuperació del Ter Vell.
EIX 7. Desenvolupar les determinacions del planejament urbanístic municipal que
milloren la gestió del sistema hídric
7.1 En la revisió del PGMO incorporar mesures que facilitin el desplegament d’aquest
Pla d’actuacions
7.2 Redactar un Pla especial del sistema hidrològic
7.3 Complementar la qualificació i normativa urbanística, en les claus RS (Rural de secà
dels Aspres), RF (Rural de protecció del Montgrí) i RA (Rural de protecció agrícola).

Prioritats
La Taula 8.3 mostra el nombre d’actuacions incloses dins de cada categoria de prioritat,
repartides per eixos estratègics, i el nombre total.
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Taula 8.3 Actuacions agrupades per prioritats dins de cada eix estratègic. Es mostra el nombre d’actuacions i entre
parèntesi el número de codi.

Prioritat
Alta

Mitjana

Baixa

Eix 1

2 (1.1, 1.3)

--

2 (1.2, 1.4)

Eix 2

5 (2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8)

2 (2.2, 2.4)

1 (2.7)

Eix 3

2 (3.3, 3.4)

2 (3.1, 3.6)

4 (3.2, 3.5, 3.7, 3.8)

Eix 4

3 (4.3, 4.4, 4.5)

2 (4.1, 4.2)

1 (4.6)

Eix 5

1 (5.1)

1 (5.2)

--

Eix 6

2 (6.1, 6.2)

--

2 (6.3, 6.4)

Eix 7

--

3 (7.1, 7.2, 7.3)

--

Total

15

10

10
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Annex 1. Fitxes de diagnosi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cobertes i usos del sòl
Planejament urbanístic i territorial
Sòls de titularitat o gestió pública
Sistemes naturals
Connectivitat ecològica
Mobilitat i vialitat
Sistema hídric: inundabilitat i drenatge

Pla d’actuacions per al control de la inundabilitat a la conca del Rec Vell – Ter Vell
FITXA DE DIAGNOSI

Àmbit temàtic:

COBERTES I USOS DEL SÒL

1

Plànols de referència:

2

Descripció de l’estat actual
El plànol 2 (vegeu annex 3) mostra les cobertes del sòl en l’àmbit d’estudi (MCSC nivell 2). La figura 1 presenta
el percentatge de superfície que ocupa cadascuna en relació a la totalitat de l’àmbit.
Es posa de manifest la gran superfície ocupada pels conreus herbacis (37%, 637 ha). Els oliverars ocupen el 6%
(83 ha). Per tant, el 43 % de la superfície està ocupada per conreus. Hauríem de sumar-hi unes 7 ha d’horta,
vinya, vivers (incloses a la categoria Altres a la gràfica). Els conreus de regadiu globalment estarien actualment
en creixement, mentre que els conreus de secà propis dels vessants afeixats del Montgrí presenten certa
decadència des de l’abandó de l’activitat agrícola al segle passat.
Cal esmentar que al llarg dels anys apareix de forma recurrent la proposta de promoure la creació d’un Parc
agrari del Baix Ter. S’esmenta al PALS de Torroella de Montgrí (2002), actualitzat el 2007 amb motiu de
l’elaboració del l’Agenda 21 del Baix Ter (GeoServei, 2008c), que involucra diversos municipis de la zona, i que
inclou l’actuació 5.2.1 “Promoure la creació del Parc Agrari del Baix Ter”. El Parc agrari apareix també en els
treballs d’Arvensis (2005) i COPA (2009), que respectivament identifiquen la unitat paisatgística d’interès “Parc
agrari del Baix Ter” (codi 39) i l’espai d’interès natural i paisatgístic “Parc agrari” (codi 32).
Pel que fa a les zones forestals, en conjunt són la segona categoria més important en superfície, incloent
boscos densos de caducifolis (pinedes), altres conreus llenyosos, matollars i prats i herbassars. En total sumen
484 ha (34% de la superfície). Juntament amb petites superfícies d’altres formacions forestals (incloses a la
categoria Altres a la gràfica) sumen 506 ha.
Indiquem que des d’octubre de 2018, i gràcies al suport de la Diputació de Girona, es disposa d’un Projecte
d’ordenació forestal municipal de Torroella de Montgrí i Ullà (Alberich Tarradellas, 2018) que planifica el
tractament que han de tenir les finques forestals públiques privades al municipi. Inclou els vessants del
Montgrí que vessen cap a la plana del Ter dins l’àmbit d’estudi. En les finques i rodals situats al nord dels nuclis
urbans de Torroella, l’Estartit i les urbanitzacions situades als vessants del Montgrí, es preveu majoritàriament
i segons el cas: manteniment d'espais oberts (manteniment de l'activitat agrícola existent); aclarida de millora
selectiva, estassada selectiva de matoll; o bé no es planifiquen actuacions i es deixa el rodal a evolució natural
de la formació vegetal. No es preveu que aquestes intervencions hagin de modificar substancialment el règim
de drenatge o infiltració actual.
A més, la CUP Duna continental disposa d’un Projecte d’Ordenació Forestal propi que està en tràmit de
renovació. S’orienta a potenciar la regeneració de la pineda.
Les cobertes que suposen un grau important o total d’impermeabilització del sòl serien zones industrials,
comercials i/o de servei; zones urbanes laxes; àrees residencials aïllades; eixample, xarxa viària; sòl nu urbà, i
una part de zones esportives i de lleure. La suma d’aquestes categories suposa 175 ha (12% de la superfície
de l’àmbit d’estudi).

Annex 1. Fitxes de diagnosi - Fitxa 1

1

Percentatge de tipus de coberta del sòl dins l'àmbit d'estudi
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Figura 1. Percentatge de superfície de l’àmbit d’estudi ocupada per cada coberta del sòl en l’àmbit d’estudi. Font: elaboració
pròpia a partir del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC), nivell 2.

Fonts citades
Alberich Tarradellas, J. 2018. Projecte d’ordenació forestal d’àmbit supramunicipal de Torroella de Montgrí i
Ullà (Baix Empordà). Memòria. Document inèdit. 58 pp + Fitxes + 2 annexos + Plànols.
Arvensis. 2005. Diagnosi dels espais connectors de la demarcació de Girona. Diputació de Girona. Document
inèdit. 64 pp + plànols.
COPA. 2009. Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines. Diputació de Girona,
Associació de Naturalistes de Girona. Document inèdit. 403 pp + fitxes+plànols.
GeoServei. 2008c. Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat del Baix Ter. Agenda 21 del Baix Ter. Diputació de
Girona. Document inèdit.
Pàgines web:
Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC).
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Pla d’actuacions per al control de la inundabilitat a la conca del Rec Vell – Ter Vell
FITXA DE DIAGNOSI

Àmbit temàtic:

PLANEJAMENT URBANÍSTIC I TERRITORIAL

2

Plànols de referència:

3, 4, 5

Descripció de l’estat actual
El planejament urbanístic i territorial de referència en l’àmbit del Pla d’actuacions es descriu a continuació,
indicant els aspectes més rellevants per a les finalitats d’aquest:
Pla General Municipal d’Ordenació de Torroella de Montgrí
El municipi disposa de Pla General Municipal d’Ordenació (PGMO), aprovat definitivament pel Ple de
l’Ajuntament el 29 d’agost de 2001. El Pla General ha experimentat diverses modificacions des
d’aleshores i es disposa d’un text refós de juliol 2019 amb els plànols corresponents. Aquest text refós
no té validesa legal, tot i que és el document de referència que s’està utilitzant en la gestió urbanística
de l’Ajuntament.
Les figures 1 i 2 mostren les àrees urbanes i els sectors de desenvolupament actuals previstos en el
PGMO. Es pot apreciar el continu urbà que s’està consolidant al llarg de la carretera GI-641, entre la
urbanització Les Dunes i l’Estartit.
Els Plànols 3, 4 i 5 (vegeu l’annex 3) mostren la qualificació d’aquelles categories del sòl no
urbanitzable i de sistema viari que tenen més interès per als objectius del Pla d’actuacions:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Zones verdes i espais lliures
Sistema hidrològic
Sistema de comunicació viaria
Rural de protecció agrícola
Protecció ecològica
Protecció geològica
Rural de secà dels Aspres
Zona forestal del Montgrí

Per a les zones cal remarcar que el PGMO estableix que són usos permesos els expressament admesos
a la regulació de zona o subzona (art. 103), mentre que els usos prohibits són aquells que no es citen
de forma explícita a cada categoria i tipus de sòl (art. 104). Això pot condicionar les opcions
d’intervenció sobre el territori per assolir un canvi de model de drenatge. Així, en el cas de les Zones
verdes i els espais lliures, el PGMO estableix (art. 133):
1. Formen el Sistema d'Espais Lliures i Zones Verdes tots els parcs, jardins, places, rambles i
espais lliures verds públics amb vegetació o sense.
2. L'ús fonamental dels Espais Lliures i les Zones Verdes és el descans i l'esbarjo de la població,
raó per la qual, únicament, s'admeten aquelles construccions i instal·lacions que ajudin a
aconseguir aquest fi.
3. Les construccions i instal·lacions 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 d'aparcament públic temporal,
excepte en aquelles zones situades dins de la zona de domini públic marítim terrestre.
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La normativa del PGMO preveu la possibilitat de redactar plans especials (art. 9) i caldria valorar si
aquests poden ser una eina per dur a terme algunes de les actuacions per modificar el model de
drenatge. Entre altres casos, els preveu amb la finalitat de:
▪

▪
▪

Desenvolupar i protegir els sistemes de comunicacions, espais lliures, zones verdes i parcs
públics, equipaments comunitaris, centres i serveis públics o socials i qualsevol altre, així com
les seves zones de protecció.
Protecció del paisatge.
Conservació i protecció del medi rural.

A més (art. 14), l'Ajuntament podrà formular Plans Especials per a regular detalladament l'ús i la
protecció dels Sistemes Generals. Sembla preveure que caldrà formular un Pla especial que reguli tot
el sistema hidrològic del municipi (art 148).
El PGMO és un planejament que es va aprovar fa quasi 20 anys i que en el seu moment va fer un
plantejament pioner. Des d’aleshores s’han aprovat planejaments territorials i parcials als quals s’ha
d’adequar plenament i seria convenient d’iniciar-ne la revisió en un termini breu. Això obriria la
possibilitat d’incorporar determinacions, normativa i delimitacions que contribueixin a assolir canvis
en el model de drenatge del municipi.
Així mateix, els canvis d’hàbits i de valors que s’estan produint en els visitants i turistes a escala global
i específicament en els que visiten el Baix Ter, fan possible replantejar aspectes associats al turisme
més massiu: possibilitat de reduir la presència del vehicle privat, adopció de limitacions d’accés o de
realització de determinades activitats, etc. Això podrà afavorir també modificacions en la vialitat, la
mobilitat o l’ús del territori que facilitaran canvis en el model de drenatge.
Planejaments i normativa territorials i sectorials
Existeixen diversos planejaments i normativa territorials o sectorials que van ser aprovats amb
posterioritat a l’aprovació del PGMO el 2001. S’esmenten a continuació els més significatius per a
l’elaboració d’aquest Pla d’actuacions:
▪
▪

▪
▪

Pla director urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC – 1) (aprovat definitivament el 25 de maig
de 2005).
Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl
urbanitzable delimitat sense Pla parcial aprovat (PDUSC – 2) (aprovat definitivament el 16 de
desembre de 2005).
Declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i les seves Reserves
Naturals (declarat per la Llei 15/2010, del 28 de maig) (vegeu la fitxa 4, Sistemes naturals).
Pla territorial parcial de les Comarques Gironines (aprovat definitivament el 4 de setembre de
2010 pel Govern de Catalunya).

Les determinacions i àmbits que van ser aprovats o declarats per aquests documents s’han incorporat
parcialment al text normatiu i als plànols del text refós de 2019 (Plànols 3 i 4).
Més recentment, la Comissió territorial d’Urbanisme de Girona ha acordat aprovar provisionalment
el Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí (19 de novembre de 2020)
(PDURSNS_LG). Al municipi de Torroella de Montgrí, i en l’àmbit d’estudi, el Pla director preveu
l’extinció (desqualificació) de dos sòls urbanitzables previstos en el PGMO (ASU 3 els Camps del Mas
Marquès, i ASU 4 Mas d’en Busquets) i la modificació de quatre més (ASU 1 Mas Deu, ASU 2 Closes
de la Casa Nova, ASU 6 Can Bataller i ASU 7 Zona industrial) (Figura 3). Per a l’ASU 3 i l’ASU 4 la
proposta és contemplar-los en el planejament territorial dins el sistema territorial d’espais oberts
dins la categoria de sòls de protecció preventiva amb el règim de sòl no urbanitzable, i dins del
planejament municipal contemplar-los com a zona rural de protecció agrícoles general (clau RA-G).
En el tràmit d’informació pública, finalitzat el març de 2020, l’Ajuntament de Torroella de Montgrí va
realitzar al·legacions en relació a totes les ASU. Es va considerar que la desqualificació en concret de
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l’ASU 4 resta possibilitats a l’Ajuntament per crear una àrea d’aparcament en una part de la seva
superfície per descongestionar zones més properes al nucli de l’Estartit. En el tràmit de resposta a les
al·legacions, s’han acceptat millores en diverses ASU en relació al tractament de la inundabilitat, però
queden invariables les extincions i altres aspectes de les modificacions.
Cal veure com afectarà la modificació de l’ASU 2 (closes de la Casa Nova). Les basses de la Casa Nova
rebien les aigües de Roca Maura, però van desaparèixer. Aquest sector està qualificat com a sòl
urbanitzable en el PGMO, el que donava possibilitat a l’Ajuntament per fer una ordenació i gestió
urbanística que permetés crear una gran llacuna de recepció amb una funció de laminació similar a
la que tenien les antigues basses. El PDURSNS_LG proposa:
[...] reduir l’àmbit del sector ASU-2 Casanova, tot excloent una franja confrontant amb el Parc
natural i el rec Vell per garantir la funció de connector biològic d’aquest darrer, reforçant-ho amb
zones verdes dins el sector; així com preveure una connexió nord sud, mitjançant espais lliures,
com a continuació del connector ecològic BE04 que permeti la continuïtat entre els àmbits
discontinus del Parc natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter,; altrament, cal preveure que el
sub-àmbit nord es destini a espais lliures i equipaments públics sense edificabilitat per tal de
trencar amb el model de carretera-aparador, tot seguint les Directrius del paisatge del PTPCG;
per últim, cal modificar els usos admesos, bé amb la inclusió d’altres usos en el sector residencial,
amb un sostre mínim, bé destinar-ne la totalitat a activitat econòmica.
Es proposa la directriu que en el marc del planejament municipal caldrà valorar l’afectació per
inundabilitat i, si cal, reduir l’àmbit del sector tot excloent els sòls afectats per inundabilitat de
flux preferent i, també, per a la resta de sòls inundables estudiar la capacitat del sòl per acollir els
aprofitaments previstos d’acord amb la legislació sectorial, corregint o bé l’àmbit de l’actuació o
bé els aprofitaments en conseqüència.
L’afectació de risc geològic s’estudiarà en el marc del planejament municipal.
El desenvolupament del sector queda subjecte a la prèvia revisió o modificació del planejament
general municipal vigent per tal d’adaptar-lo al present PDU.

Figura 1. Àrea urbana existent al nucli de Torroella de Montgrí (en vermell) i àmbits de desenvolupament previstos pel
PGMO vigent (en groc, el sòl urbanitzable i en blanc, el sòl urbà). Font: Pla director urbanístic de revisió dels sòls no
sostenibles del litoral gironí. Document III Memòria de l’ordenació (aprovació provisional, 19 de novembre de 2020).
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Figura 2. Àrea urbana existent al nucli de l’Estartit (en vermell) i a les àrees especialitzades residencials (en rosa), i àmbits
de desenvolupament previstos pel PGMO vigent (en groc). Font: Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles
del litoral gironí. Document III Memòria de l’ordenació (aprovació provisional, 19 de novembre de 2020).

Figura 3. Proposta del Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí per als sòls urbanitzables
previstos pel PGMO vigent al municipi de Torroella de Montgrí. En vermell, sectors que es proposa desclassificar; en groc
sectors a modificar. Font: Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí. Document III Memòria
de l’ordenació (documents per a l’aprovació inicial, 2 de desembre de 2019).

Fonts citades
Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori. 2019. Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral
gironí. Document III Memòria de l’ordenació. b. Memòries específiques per municipi. Municipis del litoral del
Baix Empordà. Àmbit sistema urbà Baix Ter (documents per a l’aprovació inicial, 2 de desembre de 2019).
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. 104 pp.
Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori. 2020a. Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral
gironí. Document III Memòria de l’ordenació. b. Memòries específiques per municipi. Municipis del litoral del
Baix Empordà. Àmbit sistema urbà Baix Ter. Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i
Sostenibilitat. 104 pp.
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Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori. 2020b. Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral
gironí. Document IV Normativa urbanística. Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat.
81 pp.
Serveis Tècnics Municipals. 2019. Revisió del Pla General Municipal d’Ordenació. Ajuntament de Torroella de
Montgrí. Refós amb modificacions (v5.2 juliol 2018). Document consolidat. 3. Normes urbanístiques. 114 pp.
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Pla d’actuacions per al control de la inundabilitat a la conca del Rec Vell – Ter Vell
FITXA DE DIAGNOSI

Àmbit temàtic:

Plànols de referència:

SÒLS DE TITULARITAT O GESTIÓ PÚBLICA

3

6

Descripció de l’estat actual
En l’àmbit d’estudi, i per als objectius d’aquest Pla, considerem sòls de titularitat pública:
▪
▪
▪
▪
▪

Les zones verdes contemplades pel planejament municipal. S’inclouen tant les que estan executades
i recepcionades com les que no, entenent que aquestes darreres ho seran en el futur.
Les finques de propietat municipal i de propietat estatal en sòl no urbanitzable.
Les forests públiques
La zona maritimoterrestre (ZMT).
El domini públic hidràulic (DPH) delimitat per l’ACA. Per als cursos que no tenen el DPH delimitat,
s’adopta com a referent la franja de 50 m definida en el planejament municipal (PGMO, 2019). No es
considera el DPH soterrat.

El conjunt d’aquestes zones sumen 617,7 ha (42,8 % de la superfície de l’àmbit), repartides segons presenta la
Taula 1.
Des d’un punt de vista de la gestió de les finques, s’afegeixen les finques privades que podrien ser gestionades
de forma similar a les públiques mitjançant acord amb la propietat. Actualment es troben en aquesta situació
dues finques a tocar del Ter Vell, que conjuntament totalitzen 8,9 ha.

Figura

Superfície (Ha)

Percentatge (%)

Zona maritimoterrestre
Domini públic hidràulic i franja de protecció de sistema
hidrològic (50 m, segons PGMO)
Zones verdes

20,7

1,4

377,0
36,9

2,6
11,7

26,1

Forests públiques

168,6

Finques de propietat municipal

5,2

0,4

Finques de propietat estatal

0,4

0,03

Finques amb opció de gestió pública

8,9

0,6

Taula 1. Superfície de les diverses categories de sòls de titularitat pública o amb opció de gestió pública o conveni a l’àmbit
d’estudi. Font: elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques de la Generalitat de Catalunya, d’informació municipal
i del cadastre (Ministerio de Hacienda).

Fonts citades
Serveis Tècnics Municipals. 2019. Revisió del Pla General Municipal d’Ordenació. Ajuntament de Torroella de
Montgrí. Refós amb modificacions (v5.2 juliol 2018). Document consolidat. Cartografia.
Pàgines web:
Sede electrónica del catastro (Ministerio de Hacienda).
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Pla d’actuacions per al control de la inundabilitat a la conca del Rec Vell – Ter Vell
FITXA DE DIAGNOSI

Àmbit temàtic:

SISTEMES NATURALS

Plànols de referència:

4

7, 8, 9, 10

Descripció de l’estat actual
Espais naturals protegits
Amb l'aprovació del Pla d'espais d'interès natural l'any 1992 (Decret 328/1992) es fa efectiva la
protecció del Montgrí, la part emergida de les illes Medes i també una part dels aiguamolls del Baix
Ter.
L'Acord de Govern de setembre del 2006 (GOV/112/2006), pel qual es designen zones d'especial
protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària (LIC), que
configura la xarxa Natura 2000 a Catalunya, unifica els tres espais del PEIN del Montgrí, les illes Medes
i el Baix Ter en un de sol, tot ampliant diverses àrees, com l'àmbit marí del Montgrí, la zona del Bol
Roig a l'Escala, el riu Ter i la zona de les antigues instal·lacions de Radio Liberty a Pals.
Els espais de la xarxa Natura 2000 en els quals el municipi de Torroella té territori i formen part de
l’àmbit d’estudi d’aquest Pla són:
▪
▪

ES5100016 El Montgrí - les Medes- el Baix Ter (Torroella hi té 4.078,28 ha)
ES5120011 Riberes del Baix Ter (Torroella hi té 48,78 ha)

El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (PNMMBT), va ser creat per la Llei 15/2010,
del 28 de maig, de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues
reserves naturals parcials i d’una reserva natural integral. D’aquestes unitats diferenciades,
interessen per a l’àmbit del Pla: els aiguamolls litorals (coneguts com aiguamolls del Baix Ter) entre
l’Estartit i la Gola del Ter, els vessants del Montgrí que s’aboquen a la plana del Ter i el riu Ter. Dins
d’aquestes unitats es troba la Reserva Natural Parcial dels Aiguamolls del Baix Ter (les llacunes i els
aiguamolls dels sectors del Ter Vell, la Pletera, la bassa de Fra Ramon i les basses d’en Coll, així com
els sistemes litorals associats).
El Parc Natural no disposa de Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge (art. 11 de la
Llei 15/2010). Tampoc disposa de Pla rector d’ús i gestió (PRUG) (excepte per a les illes Medes).
El Plànol 7 (Espais naturals) a l’annex 3, mostra els àmbits de totes aquestes figures de protecció. En
l’àmbit d’estudi la superfície declarada Parc Natural coincideix amb l’ocupada per l’espai inclòs en la
xarxa Natura 2000. Les respectives superfícies dins l’àmbit es mostren a la Taula 1.
Des de l’òrgan gestor del Parc Natural es porten endavant o s’impulsen diverses iniciatives d’interès
directe per als objectius d’aquest Pla, com ara: restauració del sistema dunar, recuperació de les
closes i actuacions de millora de les condicions ecològiques del Ter Vell. Juntament amb la Diputació
de Girona s’ha executat un projecte de control i erradicació de flora exòtica invasora.
Cal destacar, fora de l’àmbit estricte d’aquest Pla, el desenvolupament del projecte LIFE Pletera entre
2014 i 2018 (LIFE 13 NAT/ES/001001), que va suposar la restauració del sistema de llacunes i dunes
d’aquest lloc i que constitueix una iniciativa de referència.
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Taula 1. Superfície de les figures de protecció d’espais naturals dins l’àmbit d’estudi i percentatge sobre el total del municipi
de Torroella de Montgrí. La superfície de Parc Natural coincideix amb la inclosa a la xarxa Natura 2000. Font: elaboració pròpia
a partir de les bases cartogràfiques de la Generalitat de Catalunya.
Figura

Superfície (Ha)

Percentatge del municipi(%)

Parc Natural / xarxa Natura 2000

339,30

23,5

Reserva Natural Parcial

13,79

1,0

Altres instruments de protecció i conservació de la biodiversitat
▪

▪
▪

Inventari de zones humides de Catalunya. A l’àmbit d’estudi o properes a ell es troben les
següents:
El Ter Vell (codi 04001007)
La resclosa d’Ullà (codi 04001014)
La Bassa del Frare Ramon (codi 04001003)
La Platera (codi 04001011)
Inventari d’Espais d’Interès Geològic. A l’àmbit d’estudi es troba el següent:
Illes Medes i Montgrí oriental (codi 168)
Plans de recuperació de fauna. A l’àmbit d’estudi es localitzen els següents:
Pla de recuperació del fartet (DECRET 259/2004, de 13 d’abril, pel qual es declara
espècie en perill d’extinció la gavina corsa i s’aproven els plans de recuperació de
diverses espècies), proper a l’àmbit d’estudi
Pla de recuperació del bitó (DECRET 259/2004, de 13 d’abril, pel qual es declara
espècie en perill d’extinció la gavina corsa i s’aproven els plans de recuperació de
diverses espècies), inclòs quasi totalment dins l’àmbit d’estudi
Pla de recuperació de la llúdriga (Ordre MAB/138/2002, de 22 de març, per la qual
s’aprova el Pla de conservació de la llúdriga), amb una part propera a l’àmbit
d’estudi

El Plànol 8 (vegeu annex 3) mostra la localització dels àmbits esmentats.
S’ha elaborat per part de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural una cartografia
d’Àrees d’interès florístic. Dues d’aquestes es troben en l’àmbit d’estudi o al seu límit:
▪
▪

Àrea d’interès florístic 808: localitzada dins la Reserva Natural Parcial, a la Pletera.
Àrea d’interès florístic 821: localitzada com un cinyell que tanca la sortida del Ter Vell al mar,
en part dins la Reserva Natural Parcial, però que continua fora d’aquesta formant un cinturó
interior de la platja de l’Estartit fins el dic de ponent del port.

Espècies i sistemes ecològics d’interès
Des del Parc Natural s’impulsen estudis i seguiments d’espècies d’interès elevat de conservació,
emparades per diferents textos legals, però que es consideren rellevants en concret en el context del
Baix Ter. Es tracta de les següents: fartet, tortuga d’estany, duc euroasiàtic, arpella comuna, martinet
menut i corriol cama-negra (Amat (s.d.); Burgas i Riera (2013); Amics de la tortuga de l’Albera (2017);
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (2017)). Totes elles, excepte el duc, es vinculen
a zones humides o hàbitats litorals. La Figura 1 mostra la seva localització.
Pel que fa a espècies directament vinculades als sistemes aquàtics d’aigua dolça, s’han impulsat des
del Parc Natural estudis sobre amfibis en l’àmbit de l’espai protegit i el seu entorn (Roig, 2017). De
les 9 espècies detectades, podrien haver-se rarificat o fins i tot desaparegut de l’àmbit estudiat el
gripau d’esperons (Pelobates cultripes), el tòtil (Alytes obstetricans, actualment A. almogavarii) i el
gripau comú (Bufo spinosus). El tritó verd (Triturus marmoratus), d’altra banda, és considerat una
espècie rara, amb una distribució molt restringida i puntual. En general hi ha una baixa disponibilitat
de medis aquàtics en el Montgrí, per raons naturals, i de medis aquàtics poc alterats per les activitats
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humanes a la plana del Baix Ter (assecament d’aiguamolls, reducció de les closes, presència
d’espècies exòtiques invasores, contaminació per plaguicides utilitzats en l’agricultura, entre altres).
L’estudi proposa la redacció d’un programa de recuperació i creació de medis aquàtics per als amfibis,
entre altres actuacions.
Es disposa també d’informació sobre els odonats (Lockwood, 2016). Segons els resultats de l’estudi,
tot i l’extensió i diversitat d’hàbitat, el Parc Natural alberga una comunitat d’odonats empobrida, de
baixa diversitat i abundància. Les espècies detectades són generalistes amb poques exigències pel
que fa a l’estat ecològic dels seus hàbitats. Els resultats suggereixen que una millora en les poblacions
dels odonats del Parc Natural passaria necessàriament per una millora en la qualitat de les aigües i
una reducció en la pressió exercida per un seguit d’espècies exòtiques invasores que impacten
negativament en les poblacions d’odonats i, segurament, d’altres macro-invertebrats aquàtics.
S’ha constatat la presència de poblacions de nàiades al curs del riu Ter a l’alçada del nucli de Torroella
de Montgrí i entre aquest i el mar: Unio mancus, Anodonta anatina, Curbicula fluminea (exòtica) i
Anodonta woodiana (exòtica) (Pou et al. 2011). Closques de nàiades com Unio mancus, es troben
actualment al Rec Vell, cosa que indica que en el passat aquest portava aigua de forma permanent
(Grup de Defensa del Ter, in lett.).
Esmentem, finalment, que la recuperació del sistema dunar des de l’Estartit fins a la Gola del Ter, tindria
interès per als seus objectius d’aquest Pla, tot i situar-se en gran part fora del seu àmbit. Contribuiria a
incrementar la protecció del Ter Vell, de les llacunes litorals i de l’aqüífer en l’àrea de flux preferencial
dels sistemes costaners, cosa que és rellevant en cas de temporals extraordinaris i en el context de crisi
climàtica actual. L’experiència del LIFE Pletera és molt valuosa en aquest sentit .
Fora dels límits d’espais protegits i dins el municipi de Torroella de Montgrí, existeixen valors ecològics,
geològics i paisatgístics que queden recollits en diversos documents (vegeu per exemple el de COPA,
2009: fitxes 31 - Terraprims del Montgrí, 32 - Parc Agrari del Baix Empordà, i 107 – Plans al·luvials del
tram mig del riu Ter). Els aspectes relatius a connectivitat ecològica s’analitzen a la fitxa 5 (Connectivitat
ecològica) de la diagnosi d’aquest Pla.

Figura 1. Localització de les espècies d’interès elevat de conservació de les quals es fa seguiment des del Parc Natural. Per al
duc , l’arpella i el martinet menut es mostren els territoris de reproducció. Font: Amat (s.d.), Amics de la Tortuga de l’Albera
(2017), Burgas i Riera (2013), Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter (2017).
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Pla d’actuació per al control de la inundabilitat a la conca del Rec Vell – Ter Vell
FITXA DE DIAGNOSI

Àmbit temàtic:

CONNECTIVITAT ECOLÒGICA

Plànols de referència:
Vegeu les figures que es
presenten a la fitxa

5
Descripció de l’estat actual

Disposem de l’anàlisi de la connectivitat ecològica en l’àmbit d’estudi i la identificació dels àmbits amb valor
connector gràcies als treballs d’Arvensis (2005) i de COPA (2009) dedicats al conjunt de les comarques
gironines (figures 1 i 3), de Fractalia (2008), centrat en el Montgrí i la plana del Baix Ter (figura 2), i de la
cartografia de connectivitat ecològica (Minuartia, 2012) que es pot consultar a l’Hipermapa de Catalunya, que
abasta tot Catalunya (figures 4 i 5). En l’àmbit que interessa, aquests treballs identifiquen fonamentalment els
mateixos sectors amb valor per a la connectivitat ecològica, si bé cadascun a la seva escala de treball: el
connector fluvial del Ter, així com la Plana del Ter com a espai connector entre en Montgrí i altres espais
protegits situats més al sud.
Els treballs de Fractalia i Minuartia valoren també el vessant del Montgrí amb els cursos que el drenen. Fan
aportacions que es complementen a les respectives escales. Així, el primer aporta més informació concreta de
l’àmbit. Pel que interessa als objectius d’aquest Pla, a continuació es recullen les principals conclusions i
propostes que hi consten, afegint-hi algunes precisions i actualitzacions quan escau. Cal remarcar que diverses
propostes plantegen actuacions d’interès no només per a la connectivitat ecològica, sinó també de molta
utilitat per a un canvi en la gestió del sistema de drenatge a l’àmbit d’estudi d’aquest Pla. Aquest estudi:
▪

Delimita un seguit d’àmbits de diferents característiques i funcionalitat per a la connectivitat ecològica
en el territori estudiat (vegeu figura 2).

▪

Defineix propostes de millora i recuperació de la connectivitat. Moltes d’aquestes es relacionen
directament amb la inundabilitat i hidrologia de l’àmbit d’estudi, de manera que si es portessin a terme
contribuirien a un canvi en la gestió hidrològica i a la reducció dels problemes d’inundabilitat que es
tracten en aquest Pla.

▪

Dins de les propostes apareixen com a actuacions que emmarquen i condicionen un nombre important
d’altres propostes, les següents:
-

▪
▪

Redacció d’un Pla especial del sistema hídric, com estableix la normativa del PGMO.
S’aporten diversos aspectes a tenir en compte i incloure en el Pla especial.
Redacció d’un estudi d’inundabilitat del municipi de Torroella de Montgrí, que ha de ser la
base per definir i concretar un seguit de propostes que realitza l’Estudi de connectivitat.
Indiquem que, pel que fa a l’àmbit d’aquest Pla d’actuacions, aquest estudi s’ha redactat en
el marc de l’operació “Control de l’estat ecològic de les masses d’aigua superficial del Baix
Ter” dins el Projecte PECT “Girona, Regió Sensible a l’Aigua”.
Proposa incorporar esmenes a la qualificació i normativa urbanística, en les claus RS (Rural de secà dels
Aspres), RF (Rural de protecció del Montgrí) i RA (Rural de protecció agrícola).
Les actuacions concretes que contribuirien de forma més rellevant a un canvi en la gestió hidrològica i
a la reducció dels problemes d’inundabilitat són les següents (s’indica la fitxa de l’Estudi de connectivitat
en la que es descriu l’actuació):
-

Protecció de zones inundables i zones de laminació d’avingudes. Consisteix en la
determinació de les zones inundables del municipi i identificació de les zones inundables
estratègiques (aquelles zones inundables que es situïn dins dels connectors ecològics
estratègics) (fitxa 4 de l’Estudi). Indiquem que arran dels treballs realitzats en el marc de
l’operació “Control de l’estat ecològic de les masses d’aigua superficial del Baix Ter”, es
disposa d’una anàlisi de la inundació en tot l’àmbit del Pla d’actuacions, segons diferents
períodes de retorn i intensitats de precipitació, que facilitarà la selecció dels llocs més
apropiats per situar-hi superfícies d’inundació i de laminació (ABM, 2020) .
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-

-

-

-

Redacció del Pla especial de regulació del sistema hidrològic del municipi, segons preveu el
PGMO en el seu article 148 (fitxa 5 de l’Estudi).
Adaptació de zones verdes municipals com a zones de laminació d’avingudes (es troben
indicades a la Figura 6). Afecta els torrents que travessen la urbanització de Torre Gran i
closes de Cal Marquès (fitxa 6 de l’Estudi).
Recuperació de closes. Planteja la seva recuperació com a conreus biodiversos compatibles
amb la funció de laminació d’avingudes i aporta una identificació de possibles closes a
recuperar (fitxa 7 de l’Estudi). Arran dels treballs realitzats en el marc de l’operació “Control
de l’estat ecològic de les masses d’aigua superficial del Baix Ter” que s’indiquen més amunt,
es podran seleccionar els llocs més adequats per a recuperar-hi closes.
Millora dels torrents al seu pas per zones urbanitzades. S’adreça als torrents que connecten
la zona dels Aspres al sud del Montgrí passant per les urbanitzacions de Torre Gran i Les
Dunes (fitxa 16 de l’Estudi).
Millora del desguàs dels torrents a la carretera de l’Estartit i habilitació com a drenatge
adaptat per a animals terrestres (Fitxa 19 de l’Estudi).
Permeabilització ecològica del Rec Vell. En planteja la millora com a connector ecològic amb
un seguit de mesures, algunes de les quals afavoririen també la seva funcionalitat des del
punt de vista hidrològic (fitxa 22 de l’Estudi).

Aquestes propostes es troben ben detallades, tot i que l’estudi data de 2008 i caldria que fossin reavaluades
i, si cal, actualitzades o reformulades (seria el cas de la recuperació de closes i la creació de zones inundables
o de laminació, així com de les propostes relatives a permeabilització de la carretera de l’Estartit). Diverses
actuacions proposades per aquest Pla avancen en aquest sentit (vegeu les actuacions de l’annex 2); igualment,
s’introdueixen els aspectes relatius a la potenciació del Rec Vell com a connector ecològic.
Cal afegir que des de l’Estartit fins el nucli d’Ullà s’ha format pràcticament un continu urbà que interfereix la
connectivitat del vessant sud del Montgrí cap a la Plana del Ter. Així, adquireix importància la millora de la
funció connectora dels torrents que drenen el vessant sud del Montgrí dins el terme de Torroella (torrent de
Coll d’en Garrigars, torrent de Mas Blanc...). Igualment, cal valorar el sectors no urbanitzats: els camps del Mas
d’en Busquets (coincident amb l’ASU 4 prevista en el planejament urbanístic municipal) i tot el sector entre el
nucli de Torroella i les urbanitzacions Les Dunes i Torre Vella.
A partir de treballs impulsats pel Departament de Territori i Sostenibilitat, s’identifiquen trams de
concentració d’accidents amb ungulats (TCAU) a la GI-641, que es deuen molt majoritàriament a la presència
de senglars a la calçada (figura 7). D’acord amb els dos treballs més recents consultats (Departament de
Territori i Sostenibilitat, 2016 i Direcció General d’Infraestructures de la Mobilitat Terrestre, 2018), s’ha
identificat un TCAU prioritari que s’estén des del pk 1,5 al 4,5. Els resultats dels dos estudis no són directament
comparables, ja que la metodologia utilitzada per definir els TCAU no és totalment coincident.
La fragmentació que crea la carretera GI-641, en especial en interferir els cursos d’aigua, es podria revertir en
gran mesura si es du a terme un replantejament de la funcionalitat i perfil de la via (vegeu la fitxa 6, Mobilitat
i vialitat).
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Figura 1. Diagnosi dels espais connectors de la demarcació de Girona. Es presenta una finestra del municipi de Torroella
de Montgrí i el seu entorn. El ratllat vermell mostra espais d’interès connector, amb línia blava es representen els
connectors fluvials, i la fletxa indica fluxos de connectivitat. El número 40 identifica els “Entorns dels Aiguamolls del Baix
Empordà”. Es pot veure amb ratllat marró i codi 39, la unitat paisatgística d’interès “Parc agrari del Baix Ter”. Font:
Arvensis, 2005.

Figura 2. Proposta de connectors ecològics per al municipi de Torroella de Montgrí. Font: Fractalia, 2008.
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Figura 3. Espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines. La figura presenta un retall amb el municipi de
Torroella de Montgrí i el seu entorn. El color groc identifica els connectors ecològics i amb el número 107 es designen els
“Plans al·luvials del tram mig del riu Ter”. Es pot veure també en color morat l’espai d’interès natural i paisatgístic “Parc
agrari”. Font: COPA, 2009.

Figura 4. Índex de connectivitat terrestre general. La figura presenta un retall amb el municipi de Torroella de Montgrí i el seu
entorn. Els colors verds indiquen valors més elevats de connectivitat ecològica (més elevats com més intens és el verd) i els
marrons, més reduïts (menys connectivitat com més fosc és el marró). Font: Hipermapa de Catalunya, a partir de treballs per
a la Cartografia de connectivitat de Catalunya (Minuartia 2012).
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Figura 5. Connectors terrestres. La figura presenta un retall amb el municipi de Torroella de Montgrí i el seu entorn.
S’identifica un connector principal terrestre (requadre verd) des de les Gavarres (al sud, ja fora del retall) fins el Montgrí, i un
altre connector complementari terrestre (requadre marró) entre Torroella de Montgrí i Ullà. A l’hipermapa es marca també
l’eix del riu Ter com a connector principal fluvial. Font: Hipermapa de Catalunya, a partir de treballs per a la Cartografia de
connectivitat de Catalunya (Minuartia 2012).

Figura 6. Localització de les zones verdes proposades com a possibles zones de laminació d’avingudes al municipi de Torroella
de Montgrí. Font: Fractalia, 2008.
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Figura 7. Trams de concentració d’accidents amb ungulats (TCAU) a la GI-641. En blau, amb dades de 2010-2014, i en groc,
amb dades de 2013-2017. La longitud diferent dels trams és un efecte de la metodologia utilitzada en cada període. Font:
Departament de Territori i Sostenibilitat (2016) i Direcció General d’Infraestructures de la Mobilitat Terrestre (2018).
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Pla d’actuacions per al control de la inundabilitat a la conca del Rec Vell – Ter Vell
FITXA DE DIAGNOSI

Àmbit temàtic:

MOBILITAT I VIALITAT

Plànols de referència:

6

5, 10

Descripció de l’estat actual
El model de mobilitat de l’àmbit d’estudi és el resultat de les determinacions del planejament urbanístic
municipal (PGMO) i del Pla Territorial Sectorial de les Comarques Gironines. El sistema viari establert pel PGMO
es mostra al Plànol 5 (vegeu l’annex 3). A més, l’Ajuntament disposa del document Un projecte de futur per
Torroella de Montgrí i l’Estartit. Pla Estratègic Municipal de Mobilitat Sostenible (PMUS) (Cíviva Estudis Urbans,
s.d.), no aprovat formalment. Sobre els models proposats en els documents de planificació i planejament, cal
afegir les dinàmiques socials i econòmiques que es produeixen sobre el territori i que incideixen directament
sobre la mobilitat.
Té interès considerar la mobilitat i la vialitat en aquest Pla ja que, en el seu àmbit geogràfic, la dinàmica hídrica
condiciona molts aspectes de l’ús que es fa del territori i també la mobilitat. Es posa de manifest el lligam entre
-d’una banda- vialitat i mobilitat, i -de l’altra- el model de drenatge, la presència de zones humides, les
dinàmiques d’inundabilitat, la fragmentació del territori, la fragmentació dels cursos d’aigua com a corredors
ecològics, la possibilitat de configurar zones temporals d’aparcament que podrien ser d’inundació intermitent,
etc.
A continuació es presenta un resum d’aspectes significatius per als objectius d’aquest Pla:
▪

El PGMO (2001) proposava, entre altres aspectes:
-

-

-

La transformació de la carretera actual GI-641 entre Torroella i l’Estartit en un eix cívic amb una
velocitat per als vehicles motoritzats de 50 km/h, amb amplada de calçada menor i amb carril per
a bicicletes i vianants a cada costat.
Aquesta transformació no s’ha materialitzat i actualment no sembla la millor opció, ja que la
carretera suporta molt trànsit, especialment durant els mesos d’estiu; arriba al punt que la
maquinària agrícola i els habitants de Torroella, l’Estartit i les poblacions del voltant l’eviten,
desviant-se per camins rurals.
Des de l’Ajuntament de Torroella actualment es planteja la possibilitat de: 1) reduir la superfície
de calçada per a vehicles i alliberar espai per a un tramvia o autobús llançadora que doni servei
entre el nucli de Torroella i l’Estartit, que podria funcionar tot l’any (mobilitat obligada i no
obligada); i 2) recuperar com a via verda el Camí Vell entre Torroella (en lloc dels carrils per a
bicicletes i vianants a cada costat de la carretera). El PMUS concreta la proposta (citada com a
Projecte estratègic 2) i es realitzen recomanacions per portar-la endavant.
Una xarxa d’aparcament públic que també actués com a espai lliure i zona verda. En concret al
nucli de l’Estartit, amb l’aparcament de platja, un aparcament de servei directe a la zona de
vianants, al carrer de Barcelona, i un gran aparcament al sector de la “Casanova” (ASU-2) que
havia d’actuar com a aparcament dissuasiu.
Malgrat la previsió del PGMO, esmentem que l’aparcament de platja s’hauria d’eliminar ja que
es troba en zona maritimoterrestre.
La creació d’un circuit exclusiu per a vianants i bicicletes que es complementava amb la xarxa de
camins. Aquesta xarxa recollia els camins existents i n’obria alguns de nous, de manera que es
poguessin fer camins de passeig o de connexió entre nuclis, sense necessitat de passar per les
àrees més urbanitzades. Amb la finalitat que aquestes vies no poguessin ser envaïdes pel trànsit
rodat, es proposava que no es pavimentessin.
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▪

El text refós del PGMO redactat el 2019 (vegeu la fitxa de diagnosi número 2, Planejament urbanístic i
territorial) en la seva normativa estableix, entre altres aspectes:
-

▪

El sistema de comunicacions viàries són espais de domini i gestió pública. L'Ajuntament podrà,
mitjançant la redacció d'un Pla Especial, executar les reserves per a nous camins rurals i imposar
servituds de pas en els camins privats per a millorar i gestionar l'accessibilitat general del territori.
Els camins rurals es conservaran en les condicions actuals.
Es podrà modificar la traça d'un camí rural si se substitueix per un altre que respecti l'estructura
del lloc i millori l'accessibilitat del conjunt.
Els trams de camí de la vora del l'antiga llera del riu Ter, s'han d'arbrar amb vegetació de ribera,
preferentment plàtans o àlbers.
Els sòls destinats a aparcaments s'ordenaran amb vegetació i arbrat de plàtans per protegir-los
ambientalment i fomentar la imatge de devesa.
En relació a l’aparcament, la regulació dels Espais lliures i zones verdes hi permet l’ús d’aquests
com a aparcament.

A l’Estartit existeix un problema important de necessitat d’aparcament, sobretot en moments
d’afluència turística. Els vehicles aparquen sobre la platja i en el front de mar del Ter Vell (Figura 2). La
creació del tramvia o autobús llançadora esmentat més amunt reduiria la demanda d’aparcament a
l’Estartit. A més, caldria crear aparcament dissuasiu per poder eliminar el que ara es situa a la platja.
El PMUS proposa (en el seu Projecte estratègic 21) la reserva d’espai per a una bossa d’aparcament en
sòl urbanitzable al sector de Mas Déu i l’entorn del pavelló esportiu / Institut Montgrí, a l’entorn de la
Casa Nova (Projecte estratègic 24), i a l’oest de Griells (Projecte estratègic 27).
A la Fitxa de diagnosi número 2 (Planejament urbanístic i territorial) es pot consultar més informació
sobre possibles zones d’aparcaments a l’Estartit.
Cal recordar que, segons normativa del PGMO, les zones verdes i espais lliures poden ser dedicades
temporalment a aparcament.

▪

Actualment s’està produint un cert volum de circulació de vehicles de visitants i turistes en els camins
rurals del municipi, provocat entre altres motius pel col·lapse de la GI-641 en períodes d’afluència de
visitants i pel canvi d’hàbits dels visitants, que tenen més interès en conèixer el territori (la Pletera, el
Montgrí, el Ter, els conreus de la plana...).
Això provoca certs inconvenients a pagesos i habitants del pla, necessitats sobrevingudes de
manteniment dels camins i d’intervenir-hi eixamplant-los i fins i tot asfaltant-los en algun cas. Alhora,
milloren les possibilitats de comercialització de productes agrícoles de la zona i s’obre l’oportunitat
de nous àmbits de negoci vinculats al món rural.
Indiquem que en el PMUS, aquest és un aspecte central de la proposta Espai 9 Camins verds agrícoles
(vegeu Figura 3). Entre els seus principals objectius s’explicita el de reduir els desplaçaments urbans
motoritzats entre el nucli de Torroella i el litoral de l’Estartit a través de la plana agrícola.

▪

Sovint els cursos d’aigua o els recs de transport i de drenatge s’utilitzen també com a camins. Cal
esmentar el cas dels fondos, que s’han anat transformant de manera que els vials progressivament han
ocupat més amplada del fondo i l’espai per a circulació de l’aigua es redueix notablement.

▪

Existeixen rutes per a vianants i bicicletes senyalitzades i publicades des del Parc Natural del Montgrí,
les Illes Medes i el Baix Ter, a les que s’afegeixen moltes altres publicitades a través d’internet que
s’estenen per tot el territori estudiat i inclouen les publicades pel Parc. Es presenten integrades al Plànol
10 (vegeu annex 3). Cal tenir en compte que moltes d’aquestes rutes es donen a conèixer a través de
plataformes digitals, de manera que és difícil controlar-ne l’aparició de noves.
Afegim que el PMUS proposa l’adequació de vials per a vianants i bicicletes en la majoria de les propostes
que aporta.

▪

Des de l’Ajuntament s’està treballat en una proposta integral que afronta el futur de Torroella de
Montgrí com a destinació turística sostenible, incloent la gestió de l’entorn i el patrimoni natural, la
mobilitat a peu i en bicicleta i l’adequació de superfícies d’aparcament alternatives a l’Estartit.

▪

L’anàlisi de les cobertes del sòl (MCSC, vegeu fitxa de diagnosi número 1 i Plànol 2) posa de manifest
que dins l’àmbit d’estudi hi ha 6,2 ha de sòl ocupat per xarxa viària. La cartografia utilitzada no permet
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separar l’extensió que correspon a aparcaments de grans superfícies o equipaments públics i privats. Es
tracta de sòl impermeabilitzat que no necessàriament ho hauria d’estar en tots els casos.

Figura 1. Tram del Camí Vell de Torroella a l’Estartit que s’està recuperant com a via verda. El tram que es mostra no pot
evitar circular per la vora de la carretera GI-641. Foto: Minuartia.
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Figura 2. Bosses d’aparcament a l’Estartit, en negre. S’aprecia l’extensió de l’aparcament situat sobre la platja i al front de
mar del Ter Vell. Font: Cíviva, s.d.

Figura 3. Projecte estratègic de Camins d’ús agrari preferent compatibles amb l’ús social (en verd). Font: Cíviva, s.d.
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Fonts citades
Cíviva Estudis Urbans. S.d. Un projecte de futur per Torroella de Montgrí i l’Estartit. Pla Estratègic Municipal de
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Pla d’actuacions per al control de la inundabilitat a la conca del Rec Vell – Ter Vell
FITXA DE DIAGNOSI

Àmbit temàtic:

SISTEMA HÍDRIC: INUNDABILITAT I DRENATGE

Plànols de referència:
Vegeu les figures que es
presenten a la fitxa

7
Descripció de l’estat actual
Descripció general

L’ús històric del Rec Vell ha estat la distribució d’aigua de regadiu, captada per la resclosa d’Ullà,
mitjançant la canalització d’aigua als molins de Dalt, del Mig i de Baix. El rec s’estén des d’aquesta resclosa
fins la llacuna del Ter Vell, situada a la costa. Al llarg del seu traçat, des de la resclosa de Torroella fins el
Ter Vell s’hi han identificat 34 infraestructures que l’intercepten (Figura 1) (ponts, passarel·les i obres de
drenatge transversals) (ABM, 2020).
El Rec Vell té funció d’escorrentia de les aigües plujanes i ha de poder mantenir la seva capacitat de
desguàs en episodis d’avingudes. Les conques d’aportació pel marge esquerre del Rec Vell drenen
l’escorrentiu que es produeix al costat sud del Massís del Montgrí, a la part corresponent al terme
municipal de Torroella de Montgrí. Les conques situades al marge dret del rec drenen part dels camps de
conreu ubicats entre aquest i el riu Ter. Són conques rurals formades principalment per conreus, però al
marge esquerre del rec s’hi ubiquen diverses zones urbanes com els nuclis de Torroella de Montgrí i
l’Estartit, així com algunes urbanitzacions.
El Rec Vell té a més una funció con a connector ecològic i és l’hàbitat de flora i fauna específica; aquestes
funcions tenen un elevat marge per ser potenciades. En concret motes, comportes i salts d’aigua poden
dificultar la dispersió de les espècies aquàtiques.
Actualment, l’aigua per a regar que aportava el Rec Vell es canalitza per una canonada enterrada i el rec
ha quedat alliberat d’aquest ús, si bé continua exercint la funció de desguàs de les aigües plujanes. Aquest
fet obre la possibilitat de recuperar-lo per a funcions ambientals. Per fer això, caldria possibilitar la
presència d’aigua permanentment i amb una columna de 40-50 cm com a mínim, que garantís la dispersió
de les espècies aquàtiques. Càlculs realitzats per ABM en el marc del projecte PECT “Girona Regió sensible
a l’aigua”, indiquen el següent sobre quins cabals serien necessaris:
▪
▪
▪

Cabal constant de 200 l/s: s’obtenen calats mínims de 16 cm.
Cabal constant de 500 l/s: s’obtenen calats mínims de 33 cm.
Cabal constant de 800 l/s: s’obtenen calats mínims de 45 cm.

Cal tenir en compte que a la derivació de la resclosa d’Ullà s’ha de sumar el cabal necessari per mantenir
inundat el rec del Molí en el seu retorn al riu Ter, a l’alçada del Molí de Dalt. No s’ha establert quin és
aquest cabal, però cal pensar que sigui del mateix ordre.
En cas que no fos viable disposar d’aquests cabals, s’ha apuntat com a opció la instal·lació d’un conjunt
de petites represes de poca alçada que fossin capaces de mantenir un nivell d’aigua suficient en
determinats punts amb una reducció substancial del cabal necessari (Quintana et al., 2010). S’ha de
garantir, però, que aquestes represes no minvin la capacitat de desguàs del Rec Vell.
El Rec Vell és de propietat privada, cosa que en condiciona totalment la gestió des de l’esfera pública amb
finalitats ambientals.
Per altra banda, existeixen una xarxa secundària i terciària formades per un elevat nombre de recs de
dimensions menors enmig o entre correus que abans distribuïen l’aigua de rec i recullen actualment les
aigües de drenatge. El seu estat actual no és homogeni i alguns es conserven naturalitzats mentre que

Annex 1. Fitxes de diagnosi - Fitxa 7

24

altres presenten trams construïts d’obra. Cal remarcar que molts d’aquest recs menors han perdut la seva
funció.
Pel que fa a l’aigua que aporten els recs menors al Rec Vell, presenta una qualitat baixa, en part perquè
rep els fertilitzants i plaguicides que s’utilitzen en els conreus, però també pels compostos utilitzats per
altres activitats, en un procés de contaminació difusa. Indiquem que es produeixen abocaments d’aigua
residual no depurada que prové de sectors urbans o nuclis de cases no connectats a la xarxa de
clavegueram i de masos o cases aïllades que tampoc no hi disposen de connexió. Això afecta la qualitat
de l’aigua de la llacuna del Ter Vell, que pateix eutrofització. L’augment de circulació d’aigua dolça a
l’època estival sol empitjorar l’estat ecològic de la llacuna del Ter Vell (Badosa el al. 2008). Remarquem
que les bones pràctiques agrícoles i la producció ecològica o integrada, que utilitzen menys adobs químics
i redueixen l’ús de fitosanitaris, es van estenen progressivament. Caldria disposar d’informació més
completa i actualitzada sobre la qualitat de l’aigua dels recs.
Es produeixen disfuncions en el drenatge de torrents i recs a causa de la pèrdua de continuïtat dels
torrents a conseqüència de la urbanització i implantacions d’activitats i la construcció de vials (i en concret
la carretera GI-641 que intercepta en diversos punts els torrents que drenen el Montgrí) (Figura 2), les
modificacions freqüents en el traçat de recs, i la reducció de capacitat hidràulica en alguns punts del Rec
Vell, entre altres motius. Això genera episodis importants d’inundació a la plana que afecten conreus,
zones urbanes, trams de vials, etc. S’hi afegeix la creixent dificultat de desguàs del Ter Vell, a causa de la
pujada del nivell del mar produïda pel canvi climàtic.
Estudis hidràulics 2020
A continuació es fa una síntesi de la informació més significativa per als objectius d’aquest Pla aportada
per ABM (2020). Aquest estudi és un referent directe en el marc del Projecte PECT “Girona, Regió Sensible
a l’Aigua” i els seus objectius s’enfoquen a disposar d’informació per millorar la gestió del sistema de
drenatge en aquest territori i, en concret, a disposar del coneixement de la resposta hidrològica de les
conques d’aportació laterals del Rec Vell.
La figura 3 mostra la delimitació de les conques considerades a l’estudi hidrològic, així com els punts de
càlcul establerts per als eixos de drenatge que aporten l’escorrentiu al Rec Vell i que es localitzen en els
punts de connexió d’aquests amb el rec.
Pel que fa als pendents longitudinals del Rec Vell es posa de manifest que en alguns trams el pendent és
negatiu i l’aigua ha de circular a contrapendent (Figura 4). Els pendents més desfavorables es situen prop
del Ter Vell, tot i que també n’existeixen de forma puntual al llarg de tot el recorregut del rec. Una de les
causes d’això és el nombre elevat d’infraestructures tranversals que intercepten la secció de la llera.
D’altra banda, l’estudi aporta, entre altres, un plànol de capacitat hidràulica que es recull a la figura 5.
S’observen quins són els trams amb problemes en aquest aspecte.
Gràcies a aquest estudi, es disposa de cartografia que modelitza els fluxos d’aigua dolça a dins de la plana,
sota diferents supòsits de permeabilitat del sòl i d’intensitat de precipitació, amb la finalitat d’identificar
les zones adequades per a la creació de superfícies naturals de laminació i parcel·les adequades per a
crear-hi closes. Les simulacions es realitzen per a 2, 5 i 25 anys de període de retorn per a pluges de 4, 6 i
8 hores de durada, per a cada una de les conques d’aportació del Rec Vell.
D’acord amb les simulacions efectuades, en l’estat actual i suposant condicions de sòl saturat (escenari
pitjor), per a un període de retorn de 2 anys els desbordaments serien generalitzats i s’inundarien
extenses superfícies de terreny (Figura 6). La mateixa modelització per a un període de retorn de 25 anys
(Figura 7) aporta resultats semblants als de l’anterior pel que fa a superfície inundada, però amb calats
més significatius.
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Principals propostes existents
Existeixen diverses propostes que contribuirien a millorar la capacitat hidràulica o a endarrerir l’arribada
d’aigua de precipitació als diferents trams del Rec Vell. A la fitxa 5 (Connectivitat ecològica) se n’exposen
algunes associades a millora de la connectivitat (Fractalia, 2008).
Al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) (Cíviva, S.d.) s’exposen propostes en relació a: recuperació
ambiental del Rec del Molí i del Rec Vell (projecte estratègic 19, del PMUS), recuperació de la façana
marítima (Espai 7, parc del Litoral, del PMUS), i diverses propostes de recuperació ecològica i del curs com
a tal per a torrents del vessant sud del Montgrí (diversos projectes estratègics dins de Espai 8, els Torrents,
del PMUS).
Des del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter s’han treballat propostes de recuperació del
sistema dunar entre l’Estartit i la Gola del Ter, així com del Ter Vell que igualment contribuirien
possiblement a la millora de la dinàmica de drenatge del Rec Vell.
Moltes d’aquestes propostes apunten a:
▪

Retard de l’escolament dels cursos del vessant sud del Montgrí mitjançant basses de laminació i
millora general del curs com a sistema natural.

▪

Creació d’espais inundables temporalment en episodis de fortes pluges en diversos indrets de la
plana.

▪

Recuperació de la funció ambiental del Rec Vell i la seva naturalització.

▪

Recuperació de l’obertura del Ter Vell al mar i millora de la llacuna.

▪

Reducció de la impermeabilització del sòl per usos urbans.

Els treballs d’ABM (2020) avaluen, exclusivament des del punt de vista hidràulic, la possibilitat de
potenciar zones naturals de laminació, antigament anomenades closes, amb l’objectiu de contenir o
retenir l’escorrentiu de les aportacions laterals dels torrents i afavorir i/o controlar zones de
desbordament del flux d’aigua desguassat pel Rec Vell. Les superfícies amb condicions hidràuliques
favorables són les 17 que es mostren a la Figura 8. Les superfícies del marge dret del Rec Vell s’inundarien
fonamentalment per desbordament del rec i es reduiria la circulació d’aigua en el tram aigües avall fins el
Ter Vell. D’altra banda, la creació d’aquestes superfícies reduiria l’aportació sobtada d’aigua dolça al Ter
Vell en la primera pluja, que presenta problemes de qualitat de l’aigua que aporta a la llacuna. S’estima
que respecte la situació actual, per a avingudes de període de retorn de 2 i 5 anys la reducció seria del
70% en el cabal punta.
L’estudi d’ABM proposa també el següent:
▪

Per reduir l’impacte hidrològic que es pot produir sobre les subconques dels vessants del Montgrí,
recomana la implantació de tractaments naturals i integradors en els terrenys pendents de
desenvolupament o actuació urbanística. Planteja en concret el següent:
-

▪

Identificació de zones a l’entorn dels cursos fluvials, actualment deprimides o on hi hagi
possibilitat de modificar-ne l’orografia, que actuïn com a zones d’esponjament de la recollida
del drenatge urbà.
Sistemes de captació de l’aigua de pluja per emmagatzemar-la (mitjançant dipòsits o basses
e laminació) i perquè sigui posteriorment utilitzada per diferents usos (rec, neteja, etc.).
Implantació de paviments permeables, amb la possibilitat que l’aigua filtrada al subsol
recarregui els aqüífers o bé sigui retinguda en capes sub-superficials per a utilitzar-la
posteriorment.
Per incrementar la capacitat de desguàs del Rec Vell, no sembla que el dragat del perfil longitudinal
del curs hagi de suposar una millora. Les actuacions de manteniment dels marges pel que fa a
vegetació i estabilització de talussos sí permetrien una millora en la funció de desguàs. També la
millora o increment de la capacitat hidràulica de les infraestructures que intercepten la llera
tindrien efectes beneficiosos en el mateix sentit.
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Figura 1. Localització d’infraestructures que intercepten el Rec Vell. Font: ABM (2020).

Figura 2. Discontinuïtats en el curs dels torrents a causa d’urbanitzacions i implantació d’activitats. Font: Josep Pujol (in lett.) i
treball de camp propi.
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Figura 3. Delimitació de les conques a l’àmbit d’estudi i punts de càlcul establerts. Font: ABM (2020).
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Figura 4. Pendents al llarg de la traça del Rec Vell. Els trams en vermell són de pendent negatiu i l’aigua ha de circular a
contrapendent. Font: ABM (2020).

Figura 5. Capacitat hidràulica del diversos trams del Rec Vell. Els colors verds indiquen una capacitat més elevada (més alta com
més intens és el verd), mentre que els vermells representen les més reduïdes. Font: ABM (2020).
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Figura 6. Calats de les zones que s’inundarien en la situació actual, suposant condicions de sòl saturat (escenari pitjor), per a un
període de retorn de 2 anys, quan s’inundarien extenses superfícies de terreny. Font: ABM (2020).

Figura 7. Calats de les zones que s’inundarien en la situació actual, suposant condicions de sòl saturat (escenari pitjor), per a un
període de retorn de 25 anys, amb resultats semblants als de la Figura 6 pel que fa a superfície inundada, però amb calats més
importants. Font: ABM (2020).
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Figura 8. Localització de les zones de laminació possibles hidràulicament (closes). Font: ABM (2020).
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d’Ecosistemes Litorals Mediterranis. Document inèdit. 32 pp.
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Acrònims utilitzats en les fitxes de les actuacions
ACA

Agència Catalana de l’Aigua

AMTE

Associació de masos de Torroella i l’Estartit

AJTM

Ajuntament de Torroella de Montgrí

AJUL

Ajuntament d’Ullà

CdT

Consorci del Ter

CRMD

Comunitat de regants de Mas Duran

DDGI

Diputació de Girona

CUABT

Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter

DARP - DGAR

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació - DG d’Agricultura i
Ramaderia

DARP - DGDR

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació – DG de
Desenvolupament Rural

DTES - DGPAMN

Departament de Territori i Sostenibilitat – DG de Polítiques Ambientals i Medi
Natural

DTES - DGU

Departament de Territori i Sostenibilitat – DG d’Urbanisme

DINT - DGPC

Departament d’Interior – DG de Protecció Civil

MITECO

Ministerio para la Transición Ecològica y el Reto Demográfico

PNMMBT

Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

UdG

Universitat de Girona

ESTRUCTURA DEL PLA: EIXOS ESTRATÈGICS I ACTUACIONS
1. Disposar d’informació de base necessària per a tot l’àmbit del Pla.
1.1. Completar la topografia del Rec Vell a escala més detallada que la disponible.
1.2. Elaborar una cartografia dels cursos menors de la plana entre els vessants del Montgrí
i el riu Ter.
1.3. Realitzar un estudi d’hidràulic per a la gestió dels escorrentius del Rec Vell a Torroella
de Montgrí.
1.4. Dur a terme recerca històrica i dels elements patrimonials que estan vinculats al
sistema Ter Vell – Rec Vell.

2. Adequar el Rec Vell i el Rec del Molí per a funcions ambientals.
2.1. Definir el règim de cabals per al sistema Rec Vell – Rec del Molí.
2.2. Redactar un pla de neteja i manteniment del Rec Vell.
2.3. Impulsar actuacions a la resclosa d'Ullà i a la derivació Rec del Molí - Rec Vell per
mantenir un règim de cabals que permeti recuperar l'ús ambiental.
2.4. Corregir possibles disfuncions del Rec Vell o pèrdues d’aigua.
2.5. Potenciar el Rec Vell com a connector ecològic, tot mantenint la resclosa d'Ullà i altres
elements del patrimoni històric i arquitectònic.
2.6. Recuperar la connexió ecològica del Rec Vell amb el Ter mitjançant el Rec del Molí.
2.7. Impulsar l'agricultura ecològica i aquelles pràctiques agrícoles que redueixin l'ús de
biocides i l'aportació de nutrients.
2.8. Reduir l’entrada de contaminants al sector del Ter Vell.

3. Alentir l’aportació d’aigua dels vessants del Montgrí i millorar l’estat ecològic dels
cursos que el drenen.
3.1. Aprofitar les zones verdes de les urbanitzacions existents per crear zones de
laminació.
3.2. Incloure superfícies de laminació a les zones verdes de l’ASU 1 (Mas Déu) i l’ASU 7
(Zona industrial).
3.3. Crear una zona de laminació a l’ASU 3 (els camps de Mas Marquès).
3.4. Crear una zona de laminació a l’ASU 4 (Mas d’en Busquets).
3.5. Potenciar la flora i fauna vinculades a zones inundables i facilitar la connectivitat entre
les seves poblacions.
3.6. Recuperar la continuïtat dels torrents i recs que drenen el Montgrí.
3.7. Millorar la permeabilitat de la carretera GI- 641 per a la fauna.
3.8. Permeabilitzar els sòls pavimentats de superfície important.

4. Recuperar superfícies d’inundació com a closes i definir àmbits de desbordament
del Rec Vell.
4.1. Recuperar superfícies d’inundació a l’ASU 6 (Camps de Can Bataller).
4.2. Revisar i executar projectes de l’ACA que milloren el drenatge i la gestió de cabals al
sud del nucli de Torroella de Montgrí.
4.3. Crear una superfície de sòl inundable com a closa a la finca municipal a tocar del camí
de Mar.

4.4. Crear zones extenses de laminació a l’ASU 2 (Casanova) i la futura zona verda annexa
fins la carretera.
4.5. Crear zones d’inundació i desbordament en finques del marge esquerre i marge dret
del Rec Vell.
4.6. Diagnosticar l’estat dels cursos i recs menors que aflueixen al Rec Vell i elaborar una
proposta de millora.

5. Derivar part de les aportacions d’aigua que rep el Ter Vell en episodis de pluja
intensa.
5.1. Replantejar el conjunt del tram final del Rec Vell.
5.2. Promoure la connectivitat entre l’entorn del Ter Vell i de la Pletera.

6. Plantejar la restauració del front marítim del Ter Vell en un marc d’increment
d’episodis extrems deguts al canvi climàtic.
6.1. Restaurar el front marítim del Ter Vell.
6.2. Redactar un pla d’usos del front marítim del Ter Vell com a protecció front al canvi
climàtic.
6.3. Incrementar la visibilitat de l'àmbit del Parc Natural des de l'Estartit fins la gola del
Ter.
6.4. Plantejar les solucions al drenatge de la zona urbana de l’Estartit en un marc de
recuperació del Ter Vell.

7. Desenvolupar les determinacions del planejament urbanístic municipal que
milloren la gestió del sistema hídric.
7.1. En la revisió del PGMO incorporar mesures que facilitin el desplegament d’aquest Pla
d’actuacions.
7.2. Redactar un Pla especial del sistema hidrològic.
7.3. Complementar la qualificació i normativa urbanística, en les claus RS (Rural de secà
dels Aspres), RF (Rural de protecció del Montgrí) i RA (Rural de protecció agrícola).

Pla d’actuacions per al control de la inundabilitat a la conca del Rec Vell – Ter Vell

1. DISPOSAR D’INFORMACIÓ DE BASE NECESSÀRIA PER A TOT L’ÀMBIT DEL PLA

1.1

COMPLETAR LA TOPOGRAFIA DEL REC VELL A ESCALA MÉS DETALLADA QUE LA
DISPONIBLE

Descripció de l’actuació
Elaborar cartografia per al traçat del Rec Vell, a partir de secció de 50 metres o 10 metres segons el
tram. En els treballs es realitzarà l’aixecament taquimètric de la secció hidràulica del Rec Vell i camins
i/o motes adjacents. A les passeres transversals es prendrà únicament les cotes superiors de
l'estructura i la seva implantació en planta.
*Actuació executada. Vegeu-ne els principals resultats a l’annex 1, a la fitxa de diagnosi número 7:
Sistema hídric: inundabilitat i drenatge.

Responsables

Prioritat

UdG

Alta*
Mitjana
Baixa

Imatges

Figura 1. Alguns resultats de l’actuació proposada. Pendents i capacitat hidràulica del Rec Vell. Font:
ABM, 2020.
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Pla d’actuacions per al control de la inundabilitat a la conca del Rec Vell – Ter Vell

1. DISPOSAR D’INFORMACIÓ DE BASE NECESSÀRIA PER A TOT L’ÀMBIT DEL PLA

1.2

ELABORAR UNA CARTOGRAFIA DELS CURSOS MENORS DE LA PLANA ENTRE ELS
VESSANTS DEL MONTGRÍ I EL RIU TER

Descripció de l’actuació
Elaborar una cartografia equivalent a la indicada a l’actuació 1.1 per a la xarxa secundària i terciària de
la plana entre els vessants del Montgrí i el riu Ter, que aporti la informació per al conjunt de la plana
més enllà de l’àmbit del present Pla d’actuacions i inclogui la xarxa entre el riu Ter i la carretera GI-641.
Aquesta xarxa secundària i terciària es cartografiarà en detall de forma progressiva, incloent aquesta
tasca en els treballs que es vagin realitzant per redactar plans o projectes en diferents zones. Des dels
serveis municipals, incorporar aquesta cartografia en treballs dels propis serveis tècnics o en els
encàrrecs externs que es vagin produint.

Responsables

Prioritat

AJTM
ACA
PNMMBT
Altres organitzacions que efectuïn treballs a l’àmbit

Alta
Mitjana
Baixa

Imatges

Principals recs i torrents de la xarxa secundària i terciària a la plana. L’actuació s’adreça a aquests i
altres de dimensions menors.

Annex 2. Fitxes de les actuacions - Fitxa 1.2
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Pla d’actuacións per al control de la inundabilitat a la conca del Rec Vell – Ter Vell

1. DISPOSAR D’INFORMACIÓ DE BASE NECESSÀRIA PER A TOT L’ÀMBIT DEL PLA

1.3

REALITZAR UN ESTUDI D’HIDRÀULIC PER A LA GESTIÓ DELS ESCORRENTIUS DEL
REC VELL A TORROELLA DE MONTGRÍ

Descripció de l’actuació
Realitzar un estudi que permeti caracteritzar hidràulicament els escorrentius que aboquen al Rec Vell.
L’àmbit inclourà la plana i els drenatges afluents en la superfície compresa entre el riu Ter i la carretera
GI-641. L’estudi s’elaborarà a partir de la topografia esmentada a l’actuació precedent 1.1.
*Actuació executada. Vegeu-ne els principals resultats a l’annex 1, a la fitxa de diagnosi número 7:
Sistema hídric: inundabilitat i drenatge.

Responsables

Prioritat

UdG
Alta*
Mitjana
Baixa
Imatges

delsClassificació
tipus de sòl de dels
les conques
considerades
Alguns resultats de l’actuacióClassificació
proposada.
tipus de
sòl de les conques considerades
Font: ABM, 2020.
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Alguns resultats de l’actuació proposada. Zones amb potencial per ser recuperades com a inundables
mitjançant actuacions i en base a criteris hidràulics. Font: ABM, 2020.

Annex 2. Fitxes de les actuacions - Fitxa 1.3
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Pla d’actuacions per al control de la inundabilitat a la conca del Rec Vell – Ter Vell

1. DISPOSAR D’INFORMACIÓ DE BASE NECESSÀRIA PER A TOT L’ÀMBIT DEL PLA

1.4

DUR A TERME RECERCA HISTÒRICA I DELS ELEMENTS PATRIMONIALS QUE ESTAN
VINCULATS AL SISTEMA REC VELL – TER VELL

Descripció de l’actuació
Dur a terme una recerca històrica (incloent la vinculació del Rec Vell amb l’activitat agrària, entre altres
aspectes) i dels elements del patrimoni històric i arquitectònic associat al sistema del Rec Vell – Ter
Vell, amb particular atenció a aquells que es relacionen més directament amb les propostes d’aquest
Pla com són, entre altres: la resclosa d’Ullà i el bramador (cadiral), els tres molins que trobem al llarg
del recorregut del Rec Vell (els elements que resten del Molí de Dalt, Molí del Mig i Molí de Baix o Mas
la Galera), la Torre Begura i el Mas Ral.

Responsables

Prioritat

Museu de la Mediterrània

Alta
Mitjana
Baixa

Imatges

Bagant del Molí de Dalt. Foto: Minuartia.

Annex 2. Fitxes de les actuacions – Fitxa 1.4
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Pla d’actuacions per al control de la inundabilitat a la conca del Rec Vell – Ter Vell

2. ADEQUAR EL REC VELL I EL REC DEL MOLÍ PER A FUNCIONS AMBIENTALS

2.1

DEFINIR EL RÈGIM DE CABALS PER AL SISTEMA REC VELL – REC DEL MOLÍ

Descripció de l’actuació
Definir un règim hídric que permeti mantenir aigua sempre circulant pel Rec Vell. Caldrà determinar
si el règim d’aigües permanents s’ha d’aconseguir:
▪

▪

amb cabal derivat de la resclosa d’Ullà que no superi determinats nivells que poden suposar un
consum excessiu d’aigua a la captació i una aportació elevada de nutrients a la llacuna del Ter
Vell; o bé
mitjançant petits dics que retinguin aigua, sempre que això no condicioni la capacitat de desguàs
del rec ni la connectivitat ecològica al llarg d’aquest.

En qualsevol cas, i indicativament, la columna d’aigua hauria de ser de 40-50 cm per tal de garantir la
dispersió de les espècies aquàtiques. Els treballs que s’estan realitzant en el marc del PECT aportaran
informació que contribuirà a prendre decisions al respecte. En el moment de tancar la redacció
d’aquest Pla, els càlculs disponibles sobre cabals indiquen el següent:
▪
▪
▪

Cabal constant de 200 l/s: s’obtenen calats mínims de 16 cm.
Cabal constant de 500 l/s: s’obtenen calats mínims de 33 cm.
Cabal constant de 800 l/s: s’obtenen calats mínims de 45 cm.

L’aigua que s’ha de derivar de la captació a la resclosa d’Ullà ha de tenir en compte, a més d’aquest
cabal, el que ha de circular pel rec del Molí entre el Molí de Dalt i el riu Ter. Aquest cabal no s’ha
estimat atès que no es disposa de la topografia del rec del Molí.
La circulació d’aigua permanentment, tan al Rec Vell com al Rec del Molí, haurà de seguir un règim
natural de màxims a l’hivern i de mínims a l’estiu.
En el marc d’aquesta actuació, avaluar la capacitat hidràulica dels ponts i altres construccions
transversals del Rec Vell i plantejar incrementar-la si és el cas. En especial, avaluar el pont del Mas
d’en Pi i el situat entre el Mas de l’Arbre i el Molí del Mig.

Responsables
ACA
AJTM
CdT
CRMD
CUABT
UdG

Annex 2. Fitxes de les actuacions - Fitxa 2.1

Prioritat

Alta
Mitjana
Baixa

6

Imatges

Recorregut del Rec Vell des de la resclosa d’Ullà (fora de la imatge) fins el Ter Vell.

El Rec Vell al seu pas pel nucli de Torroella de Montgrí. Foto: Minuartia.

Annex 2. Fitxes de les actuacions – Fitxa 2.1
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Pla d’actuacions per al control de la inundabilitat a la conca del Rec Vell – Ter Vell

2. ADEQUAR EL REC VELL I EL REC DEL MOLÍ PER A FUNCIONS AMBIENTALS

2.2

REDACTAR UN PLA DE NETEJA I MANTENIMENT DEL REC VELL

Descripció de l’actuació
Redactar un pla de neteja i manteniment del Rec Vell que garanteixi la seva funció de drenatge sense
que això comprometi els valors ecològics del rec i els sistemes aquàtics que alimenta.
El pla ha de fer atenció a les actuacions de manteniment dels marges, des del punt de vista de la
vegetació i d’estabilització dels talussos, per millorar la funció de desguàs del rec. Pel que fa a la
vegetació, el manteniment haurà de ser coherent amb els objectius de l’actuació 2.5.
Un cop disponibles els treballs de topografia del Rec Vell citats a l’actuació 1.1, les operacions de dragat
s’han d’efectuar respectant la topografia del rec i mantenint un pendent lleugerament descendent. El
dragat s’ha de preveure només allà on calgui per recuperar capacitat hidràulica.
Responsables

Prioritat

ACA
AJTM
CRMD
CUABT
UdG

Alta
Mitjana
Baixa

Imatges

Recorregut del Rec Vell des de la resclosa d’Ullà (fora de la imatge) fins el Ter Vell.

Annex 2. Fitxes de les actuacions - Fitxa 2.2
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Pla d’actuacions per al control de la inundabilitat a la conca del Rec Vell – Ter Vell

2. ADEQUAR EL REC VELL I EL REC DEL MOLÍ PER A FUNCIONS AMBIENTALS

2.3

IMPULSAR ACTUACIONS A LA RESCLOSA D’ULLÀ I A LA DERIVACIÓ REC DEL MOLÍ
– REC VELL PER MANTENIR UN RÈGIM DE CABALS QUE PERMETI RECUPERAR L’ÚS
AMBIENTAL

Descripció de l’actuació
Impulsar a la resclosa d’Ullà i a la derivació rec del Molí – Rec Vell les intervencions estructurals (com
pot ser la construcció de pas per als peixos) i mesures de gestió necessàries perquè es pugui mantenir
el règim de cabals indicats a l’actuació 2.1 al Rec Vell - Rec del Molí.

Responsables

Prioritat

ACA
AJTM
AJUL
CRMD
CUABT
CdT
UdG

Alta
Mitjana
Baixa

Imatges

Sistema format per la resclosa d’Ullà (ja fora de la imatge), el Rec Vell i el rec del Molí.

Annex 2. Fitxes de les actuacions – Fitxa 2.3
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Resclosa d’Ullà. Fotos: Xavier Quintana.

Annex 2. Fitxes de les actuacions - Fitxa 2.3
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Pla d’actuacions per al control de la inundabilitat a la conca del Rec Vell – Ter Vell

2. ADEQUAR EL REC VELL I EL REC DEL MOLÍ PER A FUNCIONS AMBIENTALS

2.4

CORREGIR POSSIBLES DISFUNCIONS DEL REC VELL O PÈRDUES D’AIGUA

Descripció de l’actuació
Corregir possibles disfuncions del Rec Vell o pèrdues d’aigua cap a zones o instal·lacions on això no es
desitjable, causades per la manca d’ús.
De forma específica, s’han d’evitar pèrdues a la xarxa de clavegueram que porta aigües residuals cap a
l’EDAR i que actualment produeix filtracions cap al Rec Vell, amb la corresponent contaminació de les
aigües.

Responsables

Prioritat

ACA
CRMD
AJTM

Alta
Mitjana
Baixa

Imatges

Recorregut del Rec Vell des de la resclosa d’Ullà (fora de la imatge) fins el Ter Vell.

Annex 2. Fitxes de les actuacions – Fitxa 2.4
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Pla d’actuacions per al control de la inundabilitat a la conca del Rec Vell – Ter Vell

2. ADEQUAR EL REC VELL I EL REC DEL MOLÍ PER A FUNCIONS AMBIENTALS

POTENCIAR EL REC VELL COM A CONNECTOR ECOLÒGIC, TOT MANTENINT LA
RESCLOSA D’ULLÀ I ALTRES ELEMENTS DEL PATRIMONI HISTÒRIC I
ARQUITECTÒNIC

2.5

Descripció de l’actuació
Executar un conjunt d’actuacions per millorar la funcionalitat del Rec Vell com a connector ecològic i,
alhora, preservar els elements rellevants del patrimoni arquitectònic i històric:
•

Recuperar la vegetació associada al Rec Vell, al llarg d’ambdós marges, des de la resclosa d’Ullà
fins el Ter Vell.

•

Controlar la flora exòtica invasora i erradicar-la allà on sigui possible.

•

Eliminar obstacles per a la connectivitat fluvial aigües avall de la resclosa d’Ullà.

•

Mantenir la resclosa d’Ullà i la làmina d’aigua que crea, cercant solucions per a la barrera
transversal que pot suposar per al curs, d’acord amb l’actuació 2.6.

•

Mantenir els elements rellevants del patrimoni històric i arquitectònic, catalogats com a
element d’interès arqueològic, cultural o botànic i aquells altres que es consideri adequat
d’acord amb els resultats de l’execució de l’actuació 1.4.

Responsables

Prioritat

ACA
AJTM
CRMD
AJUL
CdT
DDGI
Museu de la Mediterrània
PNMMBT

Alta
Mitjana
Baixa

Imatges

Recorregut del Rec Vell de la resclosa d’Ullà (fora de la imatge) al Ter Vell i del rec del Molí fins el Ter.

Annex 2. Fitxes de les actuacions - Fitxa 2.5
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Pla d’actuacions per al control de la inundabilitat a la conca del Rec Vell – Ter Vell

2. ADEQUAR EL REC VELL I EL REC DEL MOLÍ PER A FUNCIONS AMBIENTALS

RECUPERAR LA CONNEXIÓ ECOLÒGICA DEL REC VELL AMB EL TER MITJANÇANT EL
REC DEL MOLÍ

2.6

Descripció de l’actuació
Dur a terme un conjunt d’actuacions per recuperar la connexió ecològica del Rec Vell amb el Ter
mitjançant el rec del Molí:
•

Restaurar la vegetació associada al rec del Molí per donar-li continuïtat màxima fins la ribera
del riu Ter. Els marges del rec tindran un pendent màxim de 45%. La restauració serà coherent
amb els criteris que s’apliquin en el Rec Vell quan s’executi l’actuació 2.5.

•

Millorar les condicions per al pas de fauna entre el Rec Vell i el rec del Molí on es produeix la
separació d’ambdós (a l’alçada del Molí de Dalt).

•

En la intersecció amb camins, efectuar el pas del rec amb una obra de llum suficient per
permetre el pas de la fauna que es desplaci seguint el rec.

•

Eixamplar el pas del rec sota la mota del Ter fins a presentar llum suficient per al pas de la
fauna que es desplaci seguint el rec.

•

Quan s’aconsegueixi un cabal d’aigua permanent al rec del Molí, eliminar els obstacles que
poden interferir el pas de peixos perquè serveixi con a alternativa per superar la resclosa d’Ullà
i el salt del pont de Torroella.

Responsables

Prioritat

ACA
AJTM
CRMD
CdT
DTES - DGPAMN
PNMMBT

Alta
Mitjana
Baixa

Imatges

Recorregut del rec del Molí des de la seva separació del Rec Vell fins el riu Ter.

Annex 2. Fitxes de les actuacions – Fitxa 2.6
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Pla d’actuacions per al control de la inundabilitat a la conca del Rec Vell – Ter Vell

2. ADEQUAR EL REC VELL I EL REC DEL MOLÍ PER A FUNCIONS AMBIENTALS

2.7

IMPULSAR L’AGRICULTURA ECOLÒGICA I AQUELLES PRÀCTIQUES AGRÍCOLES QUE
REDUEIXIN L’ÚS DE BIOCIDES I L’APORTACIÓ DE NUTRIENTS

Descripció de l’actuació
Impulsar la producció agrícola ecològica, la producció integrada i aquelles pràctiques agrícoles que
redueixen l’ús de pesticides i fitosanitaris, així com l’aportació difusa de nutrients, amb la finalitat de
reduir la càrrega de contaminants que arriben al sistema de drenatge, a les basses i a altres zones
humides, procedents de l’agricultura

Responsables

Prioritat

AJTM
AMTE
DARP- DGAR
IRTA Mas Badia
DDGI
PNMMBT

Alta
Mitjana
Baixa

Imatges

Conreu de pomeres amb bones pràctiques agràries. Foto: Minuartia.
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Pla d’actuacions per al control de la inundabilitat a la conca del Rec Vell – Ter Vell

2. ADEQUAR EL REC VELL I EL REC DEL MOLÍ PER A FUNCIONS AMBIENTALS

2.8

REDUIR L’ENTRADA DE CONTAMINANTS AL SECTOR DEL TER VELL

Descripció de l’actuació
Revisar les fonts responsables de l’entrada de contaminants al sector del Ter Vell i prendre les mesures
adequades per reduir-les.
Entre altres, caldrà eliminar els abocaments d’aigües residuals no tractades a la xarxa de recs o al Rec
Vell, incloent els abocaments directes d’aigües residuals de zones urbanes i masos.

Responsables
ACA
AJTM
AMTE

Prioritat

Alta
Mitjana
Baixa

Imatges

Rec amb aigua de qualitat deficient. Foto: Minuartia.

Annex 2. Fitxes de les actuacions – Fitxa 2.8
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Pla d’actuacions per al control de la inundabilitat a la conca del Rec Vell – Ter Vell
3. ALENTIR L’APORTACIÓ D’AIGUA DELS VESSANTS DEL MONTGRÍ I MILLORAR L’ESTAT ECOLÒGIC DELS
CURSOS QUE EL DRENEN

3.1

APROFITAR LES ZONES VERDES DE LES URBANITZACIONS EXISTENTS PER CREAR
ZONES DE LAMINACIÓ

Descripció de l’actuació
Avaluar la possibilitat d’establir zones de laminació amb funcionament intermitent en les diverses
zones verdes no recepcionades o pendents d’executar de les urbanitzacions. Aquest pot ser el cas del
Quintanar, que rebria les aigües del torrent de la Torre Gran, entre altres.
Plantejar opcions de construir basses de laminació del tipus descrit en tots els nous projectes
d’urbanització.
Abans de la creació de superfícies de laminació en zones verdes sempre s’analitzaran i es corregiran
possibles impactes negatius per als masos i altres construccions que estiguin en el seu àmbit.

Responsables

Prioritat

AJTM
ACA
AMTE
DINT – DGPC
Promotors de les urbanitzacions

Alta
Mitjana
Baixa

Imatges

Zones verdes no recepcionades o pendents d’executar, on avaluar la possible creació de zones de
laminació.

Annex 2. Fitxes de les actuacions - Fitxa 3.1
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3. ALENTIR L’APORTACIÓ D’AIGUA DELS VESSANTS DEL MONTGRÍ I MILLORAR L’ESTAT ECOLÒGIC DELS
CURSOS QUE EL DRENEN

3.2

INCLOURE SUPERFÍCIES DE LAMINACIÓ A LES ZONES VERDES DE L’ASU 1 (MAS
DÉU) I L’ASU 7 (ZONA INDUSTRIAL)

Descripció de l’actuació
Analitzar la possibilitat de construir una bassa de laminació a la part baixa del torrent del Mas Blanc,
un cop ja ha travessat la carretera de Torroella a l’Estartit, que rebi les aigües dels sectors de Mas Déu
(ASU 1) i Zona industrial (ASU 7), plantejant si cal una acumulació de sòls de cessió o, alternativament,
una superfície de zones verdes en aquest lloc.
En les decisions sobre les zones inundables s’establiran acords amb la propietat (i/o arrendataris) de
les parcel·les, masos i altres construccions situades en l’àmbit més proper.

Responsables

Prioritat

AJTM
ACA
AMTE
DINT – DGPC
Propietat de les finques

Alta
Mitjana
Baixa

Imatges

Àmbit de Can Mas Déu (ASU 1) i de la Zona industrial (ASU 7).

Annex 2. Fitxes de les actuacions – Fitxa 3.2
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Mas Déu (ASU 1). Foto: Minuartia.

Zona industrial (ASU 7). Foto: Minuartia.

Annex 2. Fitxes de les actuacions - Fitxa 3.2
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3. ALENTIR L’APORTACIÓ D’AIGUA DELS VESSANTS DEL MONTGRÍ I MILLORAR L’ESTAT ECOLÒGIC DELS
CURSOS QUE EL DRENEN

3.3

CREAR UNA ZONA DE LAMINACIÓ A L’ASU 3 (ELS CAMPS DE MAS MARQUÈS)

Descripció de l’actuació
Crear una zona de laminació als camps de Mas Marquès (ASU 3) (Figura 5), sector a extingir segons el
Pla Director Urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí, i a concretar segons les
determinacions que estableix el Pla Director Urbanístic.
En les decisions sobre les zones inundables s’establiran acords amb la propietat (i/o arrendataris) de
les parcel·les, masos i altres construccions situades en l’àmbit més proper.

Responsables

Prioritat

AJTM
ACA
AMTE
DINT – DGPC
DTES-DGU
Propietat de les finques

Alta
Mitjana
Baixa

Imatges

Àmbit dels camps de Mas Marquès (ASU 3).

Annex 2. Fitxes de les actuacions – Fitxa 3.3
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Mas Marquès (ASU 3). Foto: Minuartia

Annex 2. Fitxes de les actuacions - Fitxa 3.3
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3. ALENTIR L’APORTACIÓ D’AIGUA DELS VESSANTS DEL MONTGRÍ I MILLORAR L’ESTAT ECOLÒGIC DELS
CURSOS QUE EL DRENEN

3.4

CREAR UNA ZONA DE LAMINACIÓ A L’ASU 4 (MAS D’EN BUSQUETS)

Descripció de l’actuació
Crear una zona de laminació al Mas d’en Busquets (ASU 4) (Figura 6), sector a extingir segons el Pla
Director Urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí, i a concretar segons les
determinacions que estableix el Pla Director Urbanístic. L’actuació suposaria resoldre la discontinuïtat
del torrent de Mas Ramades quan arriba al camí vell de Torroella a l’Estartit. Es proposa que la zona de
laminació es situï als terrenys més propers a la carretera de Torroella a l’Estartit.
En les decisions sobre les zones inundables s’establiran acords amb la propietat (i/o arrendataris) de
les parcel·les, masos i altres construccions situades en l’àmbit més proper.

Responsables

Prioritat

AJTM
ACA
AMTE
DINT – DGPC
DTES-DGU
Propietat de les finques

Alta
Mitjana
Baixa

Imatges

Àmbit del Mas d’en Busquets (ASU 4).

Annex 2. Fitxes de les actuacions – Fitxa 3.4
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Mas d’en Busquets (ASU 4). Foto: Minuartia.

Discontinuïtat a resoldre, just al nord del Mas d’en Busquets, en el torrent de Mas Ramades. Foto:
Minuartia.

Annex 2. Fitxes de les actuacions - Fitxa 3.4
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3. ALENTIR L’APORTACIÓ D’AIGUA DELS VESSANTS DEL MONTGRÍ I MILLORAR L’ESTAT ECOLÒGIC DELS
CURSOS QUE EL DRENEN

3.5

POTENCIAR LA FLORA I FAUNA VINCULADES A ZONES INUNDABLES I FACILITAR
LA CONNECTIVITAT ENTRE LES SEVES POBLACIONS

Descripció de l’actuació
En la concreció de les propostes i projectes per crear zones de laminació a les zones verdes i altres
superfícies, d’acord amb les actuacions 3.1 a 3.4, incorporar mesures per potenciar la flora i la fauna
vinculades a les zones inundables, d’acord amb el règim d’inundació previst per a cadascuna.
Igualment, plantejar la creació d’hàbitats aquàtics fora d’aquestes superfícies de laminació, en zones
de capçalera dels torrents que drenen el vessant sud del Montgrí, que puguin exercir una funció de
reforçament de les poblacions que colonitzin els hàbitats de les zones de laminació i, alhora, afavoreixin
la dinàmica poblacional de grups biològics les poblacions dels quals s’estableixen en diversos nuclis
diferenciats en el territori que necessiten estar connectats entre ells (amfibis, entre altres tàxons). Les
propostes de creació d’aquests nous hàbitats hauran de valorar el risc que siguin colonitzats per
espècies invasores presents a la plana (gambúsia o cranc americà, entre altres) i adoptar mesures per
reduir-lo.
Responsables

Prioritat

AJTM
PNMMBT
UdG
ACA

Alta
Mitjana
Baixa

Imatges

Àmbits de potencial creació de zones inundables i afavoriment de la fauna i la flora i de la
connectivitat ecològica entre zones.

Annex 2. Fitxes de les actuacions – Fitxa 3.5
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Un dels possibles sectors per crear hàbitats aquàtics en capçalera de torrents que drenen el Montgrí.
Foto: Minuartia.

Annex 2. Fitxes de les actuacions - Fitxa 3.5
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3. ALENTIR L’APORTACIÓ D’AIGUA DELS VESSANTS DEL MONTGRÍ I MILLORAR L’ESTAT ECOLÒGIC DELS
CURSOS QUE EL DRENEN

3.6

RECUPERAR LA CONTINUÏTAT DELS TORRENTS I RECS QUE DRENEN EL MONTGRÍ

Descripció de l’actuació
Redactar un programa de recuperació de les lleres de torrents i recs que resolgui les discontinuïtats
actuals en el seu recorregut, en millori el desguàs i alhora afavoreixi la connectivitat ecològica.
L’actuació es durà a terme en els punts indicats a la figura adjunta.

Responsables

Prioritat

AJTM
ACA
Generalitat de Catalunya. DG Carreteres
PNMMBT

Alta
Mitjana
Baixa

Imatges

Punts on es produeixen discontinuïtats en els recs o torrents que drenen el Montgrí, als que aplica
l’actuació 3.6.

Annex 2. Fitxes de les actuacions – Fitxa 3.6
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3. ALENTIR L’APORTACIÓ D’AIGUA DELS VESSANTS DEL MONTGRÍ I MILLORAR L’ESTAT ECOLÒGIC DELS
CURSOS QUE EL DRENEN

3.7

MILLORAR LA PERMEABILITAT DE LA CARRETERA GI-641 PER A LA FAUNA

Descripció de l’actuació
Incorporar a les actuacions relatives a la carretera GI-641 i el seu entorn, mesures per millorar-ne la
permeabilitat. En concret:
•

En paral·lel a la recuperació de la continuïtat dels recs a banda i banda de la carretera GI-641,
proposada a l’actuació 3.6, incorporar mesures per millorar la permeabilitat de la carretera per
a la fauna. S’analitzaran en concret les interseccions amb els dos situats entre la deixalleria i el
circuit de karts. Les estructures de pas han de ser adaptades per a grans mamífers.

•

Incorporar mesures de permeabilització de la GI-641 quan es replantegin el perfil i funcions de
la carretera.

•

Si arran de les actuacions proposades en aquest Pla es construeixen hàbitats aquàtics o es
defineixen zones inundables i de laminació properes a la carretera, s’analitzarà l’efecte
d’atracció que poden exercir els hàbitats aquàtics sobre espècies de fauna, amb la finalitat
d’evitar atropellaments i col·lisions dels animals i els vehicles.

Responsables

Prioritat

AJTM
Generalitat de Catalunya – DG Carreteres
ACA
PNMMBT

Alta
Mitjana
Baixa

Imatges

Punts on avaluar intervencions de permeabilització de la carretera GI-641 quan es recuperi la
continuïtat dels recs

Annex 2. Fitxes de les actuacions - Fitxa 3.7
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Obra de drenatge utilitzada actualment pel senglar i a adaptar millor com a pas de fauna. Foto:
Minuartia.

Annex 2. Fitxes de les actuacions – Fitxa 3.7
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3. ALENTIR L’APORTACIÓ D’AIGUA DELS VESSANTS DEL MONTGRÍ I MILLORAR L’ESTAT ECOLÒGIC DELS
CURSOS QUE EL DRENEN

3.8

PERMEABILITZAR ELS SÒLS PAVIMENTATS DE SUPERFÍCIE IMPORTANT

Descripció de l’actuació
Des dels serveis municipals competents, condicionar les llicències d’obres i l’acceptació dels projectes
que contemplin grans aparcaments (aparcaments públics, hipermercats, etc.) o superfícies
pavimentades extenses a què s’hi prioritzi l’ús de paviments permeables i en tota la superfície que sigui
viable.
En l’obra pública, seguir els mateixos criteris de priorització de paviments permeables.
En les remodelacions o treballs de manteniment d’espais públics que impliquin canvis de paviment,
prioritzar la substitució per paviments permeables.

Responsables
AJTM
Projectistes, promotors i constructors privats

Prioritat

Alta
Mitjana
Baixa

Imatges

Paviment permeable en una superfície poc transitada. Foto: Minuartia.

Annex 2. Fitxes de les actuacions - Fitxa 3.8
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4. RECUPERAR SUPERFÍCIES D’INUNDACIÓ COM A CLOSES I DEFINIR ÀMBITS DE DESBORDAMENT DEL REC VELL

4.1

RECUPERAR SUPERFÍCIES D’INUNDACIÓ A L’ASU 6 (CAMPS DE CAN BATALLER)

Descripció de l’actuació
Quan es modifiqui el Pla Parcial dels Camps de Can Bataller (ASU 6), localitzar les zones verdes i
espais lliures a la franja confrontant amb el rec i reservar-ne tota la superfície com a possible zona
de laminació.
Si finalment la urbanització del sector no és viable, replantejar-lo en el mateix sentit.
En les decisions sobre les zones inundables s’establiran acords amb la propietat i arrendataris de
les parcel·les, masos i altres construccions situades en l’àmbit més proper.
Aplicar l’actuació 3.5.
Responsables

Prioritat

ACA
AJTM
AMTE
DDGI
DINT – DGPC
DTES-DGU
Propietat de les finques

Alta
Mitjana
Baixa

Imatges

Àmbit dels Camps de Can Bataller (ASU 6).

Annex 2. Fitxes de les actuacions – Fitxa 4.1
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4. RECUPERAR SUPERFÍCIES D’INUNDACIÓ COM A CLOSES I DEFINIR ÀMBITS DE DESBORDAMENT DEL REC VELL

REVISAR I EXECUTAR PROJECTES DE L’ACA QUE MILLOREN EL DRENATGE I LA
GESTIÓ DE CABALS AL SUD DEL NUCLI DE TORROELLA DE MONTGRÍ

4.2

Descripció de l’actuació
Revisar, actualitzar i executar els projectes de l’ACA: “Desglossat del projecte constructiu Endegament
d’aigües pluvials a Torroella de Montgrí. Fase 1: riera de Cal Gitano, riera d’Ullà i rec del Molí”
(novembre 2005) i “Desglossat núm. 1 del projecte constructiu Endegament d’aigües pluvials a
Torroella de Montgrí. Fase 2: riera de ca l’Ayats (maig 2006)” per a:
•

Recuperar la connexió torrent de l’Ayats - Rec del Molí – Ter.

•

Reduir les aportacions d’aigua al Rec Vell en un tram on aquest té baixa capacitat.

•

Descarregar el tram final del Rec Vell amb la derivació de cabals cap al riu Ter a través del rec
del Molí.

•

Millorar el drenatge del nucli de Torroella de Montgrí.

Responsables

Prioritat

ACA
AJTM
AJUL

Alta
Mitjana
Baixa

Imatges

Localització de les possibles intervencions per millorar el drenatge de Torroella, projectades per l’ACA
(2005 i 2006).

Annex 2. Fitxes de les actuacions - Fitxa 4.2

30

Pla d’actuacions per al control de la inundabilitat a la conca del Rec Vell – Ter Vell

4. RECUPERAR SUPERFÍCIES D’INUNDACIÓ COM A CLOSES I DEFINIR ÀMBITS DE DESBORDAMENT DEL REC VELL

4.3

CREAR UNA SUPERFÍCIE DE SÒL INUNDABLE COM A CLOSA A LA FINCA
MUNICIPAL A TOCAR DEL CAMÍ DE MAR

Descripció de l’actuació
Modificar les cotes actuals de la finca municipal i el seu ús perquè esdevingui una zona inundable i
gestionar-la com a closa. La gestió haurà de ser compatible amb la conservació de la biodiversitat.
Quan es recuperi com a closa es preveu que es puguin acollir a ajuts de la PAC.
L’experiència en aquesta finca es pot utilitzar com a projecte demostratiu per a finques privades
susceptibles de ser recuperades com a closa.

Responsables

Prioritat

AJTM
DARP – DGDR
PNMMBT

Alta
Mitjana
Baixa

Imatges

Sòls municipals al Camí de Mar.

Annex 2. Fitxes de les actuacions – Fitxa 4.3
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4. RECUPERAR SUPERFÍCIES D’INUNDACIÓ COM A CLOSES I DEFINIR ÀMBITS DE DESBORDAMENT DEL REC VELL

4.4

CREAR ZONES EXTENSES DE LAMINACIÓ A L’ASU 2 (CASANOVA) I LA FUTURA
ZONA VERDA ANNEXA FINS LA CARRETERA

Descripció de l’actuació
En el sector urbanístic de la Casanova (ASU 2), a extingir segons el Pla Director Urbanístic de revisió
dels sòls no sostenibles del litoral gironí, crear zones de laminació dels desbordaments del Rec Vell, a
concretar segons les determinacions que estableix el Pla Director Urbanístic.
En el cas que aquestes superfícies es recuperin com a closes, es preveu que es puguin acollir a ajuts de
la PAC. Hauran de gestionar-se de forma compatible ambla conservació de la biodiversitat.
En les decisions sobre les zones inundables es tindran en compte possibles acords amb la propietat,
així com es tindrà en compte la incidència sobre els masos i altres construccions situades en l’àmbit
més proper.
Responsables

Prioritat

AJTM
DARP - DGDR
DTES-DGU
Propietat de les finques
AMTE
DDGI
DINT – DGPC
PNMMBT

Alta
Mitjana
Baixa

Imatges

Àmbit de la Casanova (ASU 2).

Annex 2. Fitxes de les actuacions - Fitxa 4.4
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4. RECUPERAR SUPERFÍCIES D’INUNDACIÓ COM A CLOSES I DEFINIR ÀMBITS DE DESBORDAMENT DEL REC VELL

4.5

CREAR ZONES D’INUNDACIÓ I DESBORDAMENT EN FINQUES DEL MARGE
ESQUERRE I MARGE DRET DEL REC VELL

Descripció de l’actuació
Crear zones d’inundació i desbordament en finques del marge esquerre i marge dret del Rec Vell que
presenten condicions adients. Les finques adequades per crear-hi àrees d’inundació segons criteris
hidràulics són les que es mostren a la figura. La creació d’aquestes zones queda supeditada a l’acord
amb la propietat, que es produirà més probablement en parcel·les de les quals actualment no s’obté
rendiment. Es tindrà també en compte l’acord amb masos i altres construccions situades en l’àmbit
més proper.
En el cas que aquestes superfícies es recuperin com a closes, es preveu que es puguin acollir a ajuts de
la PAC. Hauran de gestionar-se de forma compatible amb la conservació de la biodiversitat.
Per a les zones que coincideixen amb sectors d’actuació urbanística, s’especifiquen criteris a les
actuacions 4.1 i 4.4.
Responsables

Prioritat

AJTM
DARP - DGDR
DTES-DGU
Propietat de les finques
AMTE
DDGI
DINT – DGPC
PNMMBT

Alta
Mitjana
Baixa

Imatges

Finques amb potencial per acollir zones d’inundació i desbordament, segons criteris hidràulics.

Annex 2. Fitxes de les actuacions – Fitxa 4.5
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4. RECUPERAR SUPERFÍCIES D’INUNDACIÓ COM A CLOSES I DEFINIR ÀMBITS DE DESBORDAMENT DEL REC VELL

4.6

DIAGNOSTICAR L’ESTAT DELS CURSOS I RECS MENORS QUE AFLUEIXEN AL REC
VELL I ELABORAR UNA PROPOSTA DE MILLORA

Descripció de l’actuació
A mesura que s’executi l’actuació 1.2, fer una diagnosi de l’estat dels recs de la xarxa secundària i
terciària que aflueixen al Rec Vell entre el riu Ter i la carretera GI-641, i elaborar una proposta per
redissenyar-los i fer-ne un manteniment adequat.

Responsables

Prioritat

ACA
AJTM
CRMD
CUABT
Organismes que redactin projectes a l’àmbit d’aquesta actuació

Alta
Mitjana
Baixa

Imatges

Principals recs i torrents de la xarxa secundària i terciària a la plana. L’actuació s’adreça a aquests i
altres de dimensions menors.

Annex 2. Fitxes de les actuacions - Fitxa 4.6
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5. DERIVAR PART DE LES APORTACIONS D’AIGUA QUE REP EL TER VELL EN EPISODIS DE PLUJA INTENSA

5.1

REPLANTEJAR EL CONJUNT DEL TRAM FINAL DEL REC VELL

Descripció de l’actuació
Replantejar el conjunt del tram final del Rec Vell per reduir les aportacions d’aigua que rep el Ter Vell,
millorar-hi el control de la inundabilitat i recuperar-hi hàbitats d’interès. Els elements d’aquest
replantejament són:
•

Possibilitat de desbordament del Rec Vell cap a la closa d’en Pi, a través del camí fondo ara
asfaltat.

•

Per no afectar la funcionalitat com a vial del camí fondo i, alhora, mantenir la funció que tenia
aquest, dimensionament de la cuneta de terres perquè sigui suficient per a l’evacuació de flux
d’aigua.

•

Avaluació de la capacitat del pont i altres obres de drenatge a l’alçada del Mas d’en Pi per
permetre el pas d’aigua cap a la closa d’en Pi i la posterior intervenció si no fos suficient (vegeu
també l’actuació 2.1).

•

Posada en marxa del sistema d’aiguamolls de depuració a l’entrada del Ter Vell (closa del Mas
d’en Bou) com a sistema de laminació i perquè disminueixi la càrrega de nutrients que entren
a la llacuna si es pot mantenir aigua permanentment.

•

Aconduïment de l’aigua per desaiguar la closa d’en Pi, amb possibilitat d’arribar a acords amb
parcel·les veïnes per ampliar les zones de laminació o desbordament.

•

Aconduïment de l’aigua cap a sòls públics a la vora dreta del Ter Vell per ampliar les zones de
laminació o desbordament cap a l’àmbit inclòs a la xarxa Natura 2000.

•

Des de la closa d’en Pi, la closa del Mas d’en Bou i els recs que les envolten, plantejar
desbordaments cap a la Casanova (ASU 2), de forma coherent amb el que s’indica a l’actuació
4.4.

Avançar en els treballs iniciats des del Parc Natural per modelitzar la inundabilitat en aquest sector.

Responsables
ACA
AJTM
MITECO
PNMMBT
Propietat de les finques incloses en l’actuació
AMTE
DINT – DGPC
DTES - DGU

Annex 2. Fitxes de les actuacions – Fitxa 5.1
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Alta
Mitjana
Baixa
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Imatges

Zona del possible desbordament del Rec Vell cap a la closa d’en Pi i zona a desaiguar mitjançant
desbordaments cap a l’àmbit inclòs a la xarxa Natura 2000 o bé cap a la conca situada just al nord, en
el sector de la Casanova (ASU 2).

Pont a l’alçada de Mas d’en Pi. Foto: Minuartia

Annex 2. Fitxes de les actuacions - Fitxa 5.1
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Closa d’en Pi. Foto: Minuartia

Closa de Mas d’en Bou. Foto: Minuartia.

Annex 2. Fitxes de les actuacions – Fitxa 5.1
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5. DERIVAR PART DE LES APORTACIONS D’AIGUA QUE REP EL TER VELL EN EPISODIS DE PLUJA INTENSA

5.2

PROMOURE LA CONNECTIVITAT ENTRE L’ENTORN DEL TER VELL I DE LA PLETERA

Descripció de l’actuació
Dur a terme gestions per promoure la connectivitat entre l’entorn del Ter Vell i de la Pletera, ja fora
de l’àmbit d’aquest Pla d’actuacions, mitjançant desbordaments naturals del Ter Vell amb fluxos
d’aigua determinats que puguin originar zones de laminació en les cotes més baixes.
Garantir que els desbordaments que es facin cap als terrenys amb funció de laminació d’aigua no afectin
finques veïnes amb altres usos (camins, conreus, càmping, habitatges, etc.).
Avançar en els treballs iniciats des del Parc Natural per modelitzar la inundabilitat en aquest sector.

Responsables

Prioritat

ACA
AJTM
MITECO
PNMMBT
Propietat de les finques incloses en l’actuació
AMTE
DINT – DGPC
DTES – DGU

Alta
Mitjana
Baixa

Imatges

Possible àmbit orientatiu d’un espai connector entre el Ter Vell i la Pletera i amb desbordaments
naturals del Ter Vell.

Annex 2. Fitxes de les actuacions - Fitxa 5.2
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Pla d’actuacions per al control de la inundabilitat a la conca del Rec Vell – Ter Vell
6. PLANTEJAR LA RESTAURACIÓ DEL FRONT MARÍTIM DEL TER VELL EN UN MARC D’INCREMENT D’EPISODIS
EXTREMS DEGUTS AL CANVI CLIMÀTIC

6.1

RESTAURAR EL FRONT MARÍTIM DEL TER VELL

Descripció de l’actuació
Restaurar el front marítim del Ter Vell per permetre la sortida d’aigua cap el mar quan calgui i de forma
coherent amb la declaració de Reserva Natural Parcial que té aquest indret. La restauració haurà de
plantejar els següents aspectes com a mínim:
•

Avaluació d’opcions d’eliminació del passeig marítim, substitució per passeig marítim elevat o
correcció de la mota entre el passeig marítim i la llacuna.

•

Eliminació de l’aparcament de la platja, prèvia localització de zones d’aparcament alternatives
prop del nucli de l’Estartit. En aquestes superfícies alternatives s’inclouen terrenys inundables
(actualment o en el futur arran de l’aplicació d’aquest Pla d’actuacions) i sense valors rellevants
per a la biodiversitat, terrenys que podrien destinar-se a aparcament els mesos de juliol i agost
i actuar com a zona inundable la resta de l’any. Seria el cas dels terrenys situats just a l’oest de
la urbanització Els Griells.

•

Eliminació o trasllat de les guinguetes.

•

Avaluació de la recuperació de dunes litorals com a protecció front al canvi climàtic, en un
context de recuperació de dunes des de la badia de l’Estartit fins la Gola del Ter.

Responsables

Prioritat

AJTM
ACA
MITECO
PNMMBT
Propietat de les finques incloses en l’actuació
DINT - DGPC
DTES - DGPAMN

Alta
Mitjana
Baixa

Imatges

Àmbit del front marítim del Ter Vell a restaurar i localització orientativa d’un aparcament i superfície
de laminació just a l’oest de la urbanització Els Griells.

Annex 2. Fitxes de les actuacions – Fitxa 6.1
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Pla d’actuacions per al control de la inundabilitat a la conca del Rec Vell – Ter Vell
6. PLANTEJAR LA RESTAURACIÓ DEL FRONT MARÍTIM DEL TER VELL EN UN MARC D’INCREMENT D’EPISODIS
EXTREMS DEGUTS AL CANVI CLIMÀTIC

REDACTAR UN PLA D’USOS DEL FRONT MARÍTIM DEL TER VELL COM A
PROTECCIÓ FRONT AL CANVI CLIMÀTIC

6.2

Descripció de l’actuació
Redactar un pla d’usos per al front marítim del Ter Vell que:
•

Prevegi les actuacions en situacions de pujada del nivell del mar en episodis de temporals i pels
efectes del canvi climàtic.

•

Estableixi les actuacions en cas de llevantada o pluges intenses.

•

Respecti les característiques de l’entorn en tant que espai inclòs a la xarxa Natura 2000 i
declarat Reserva Natural Parcial.

•

Sigui coherent amb els objectius de la restauració prevista a l’actuació 6.1.

Responsables

Prioritat

ACA
AJTM
MITECO
PNMMBT
DINT - DGPC
DTES - DGPAMN

Alta
Mitjana
Baixa

Imatges

Àmbit del front marítim del Ter Vell i localització de possible zona d’aparcaments, on tindria incidència
el pla d’usos.

Annex 2. Fitxes de les actuacions – Fitxa 6.2
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Pla d’actuacions per al control de la inundabilitat a la conca del Rec Vell – Ter Vell
6. PLANTEJAR LA RESTAURACIÓ DEL FRONT MARÍTIM DEL TER VELL EN UN MARC D’INCREMENT D’EPISODIS
EXTREMS DEGUTS AL CANVI CLIMÀTIC

6.3

INCREMENTAR LA VISIBILITAT DE L’ÀMBIT DEL PARC NATURAL DES DE L’ESTARTIT
FINS LA GOLA DEL TER

Descripció de l’actuació
Realitzar actuacions perquè es visualitzi de manera més ferma i efectiva l’existència del Parc Natural i
de la Reserva Natural Parcial i els seus límits, mitjançant senyalització o altres mètodes, amb la
finalitat de contrarestar els efectes de la forma irregular de l’espai protegit i de la presència de
diversos usos estranys al Parc que dilueixen la percepció del visitant en relació a l’àmbit protegit.
En especial , reforçar actuacions en aquest sentit en paral·lel a la definició i execució de les actuacions
6.1 i 6.2.

Responsables

Prioritat

PNMMBT
Alta
Mitjana
Baixa
Imatges

Àmbit on impulsar actuacions per visibilitzar el Parc Natural.

Annex 2. Fitxes de les actuacions – Fitxa 6.3
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Pla d’actuacions per al control de la inundabilitat a la conca del Rec Vell – Ter Vell
6. PLANTEJAR LA RESTAURACIÓ DEL FRONT MARÍTIM DEL TER VELL EN UN MARC D’INCREMENT D’EPISODIS
EXTREMS DEGUTS AL CANVI CLIMÀTIC

6.4

PLANTEJAR LES SOLUCIONS AL DRENATGE DE LA ZONA URBANA DE L’ESTARTIT
EN UN MARC DE RECUPERACIÓ DEL TER VELL

Descripció de l’actuació
Redactar el Pla especial d’infraestructures de drenatge a l’Estartit, d’acord amb l’article 149 del
PGMO.

Responsables

Prioritat

ACA
AJTM
DINT - DGPC

Alta
Mitjana
Baixa

Imatges

Sòl urbà de l’Estartit amb dificultats de drenatge, localitzat fora de l’àmbit d’aquest Pla.

Annex 2. Fitxes de les actuacions – Fitxa 6.4
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Pla d’actuacions per al control de la inundabilitat a la conca del Rec Vell – Ter Vell
7. DESENVOLUPAR LES DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL QUE MILLOREN LA
GESTIÓ DEL SISTEMA HÍDRIC

7.1

EN LA REVISIÓ DEL PGMO INCORPORAR MESURES QUE FACILITIN EL
DESPLEGAMENT D’AQUEST PLA D’ACTUACIONS

Descripció de l’actuació
Quan es redacti la revisió del PGMO, incorporar determinacions que facilitin l’execució de les
actuacions previstes en el present Pla. Les determinacions s’hauran d’adreçar al sistema hídric, el
sistema viari (inclosos camins), la regulació del sòl no urbanitzable i la previsió de sectors urbanitzables
(incloent l’impacte del desguàs de les seves aigües plujanes sobre la capacitat de desguàs del Rec Vell),
entre altres aspectes.

Responsables

Prioritat

AJTM
DTES - DGU

Alta
Mitjana
Baixa

Imatges

Aspecte de la plana, la línia litoral i el Ter Vell, torrenteres i recs, amb els vessants del massís del
Montgrí i la zona forestal i dels Aspres, la regulació dels quals en la revisió del PGMO podria facilitar
el control de la inundabilitat a l’àmbit d’aquest Pla. Foto: Minuartia.

Annex 2. Fitxes de les actuacions – Fitxa 7.1

43

Pla d’actuacions per al control de la inundabilitat a la conca del Rec Vell – Ter Vell
7. DESENVOLUPAR LES DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL QUE MILLOREN LA
GESTIÓ DEL SISTEMA HÍDRIC

7.2

REDACTAR UN PLA ESPECIAL DEL SISTEMA HIDROLÒGIC

Descripció de l’actuació
Redactar el Pla especial del sistema hidrològic, d’acord amb el previst a l’article 148 del PGMO, que
inclogui també els escòrrecs de la plana. Entre altres aspectes, i pel que fa als objectius d’aquest Pla
d’actuacions, haurà de contemplar el següent, tret de casos d’interès públic:
▪

▪

▪

Protecció de lleres, marges i traçats:
▪ Evitar neteges inespecífiques amb maquinària. Les neteges hauran de ser selectives i els
tècnics municipals n’establiran les directrius.
▪ Evitar l’artificialització de la llera per formigonat, canalització o equivalent. Es prioritzaran
solucions basades en la natura (SBN).
▪ Limitar i regular els moviments de terres.
▪ Evitar la modificació del traçat.
▪ Limitar i regular l’augment de pendent de talussos i marges.
▪ Prohibir les tanques en la franja de protecció del sistema hidrològic definit pel PGMO.
▪ Prohibir abocaments de qualsevol tipus.
Protecció de la vegetació associada:
▪ Protecció de la vegetació ripària autòctona de lleres, marges i vores.
▪ Aplicació de la normativa vigent sobre espècies vegetals exòtiques invasores.
Protecció de la qualitat de l’aigua:
▪ Prohibició de realitzar vessaments o abocaments incontrolats a qualssevol elements del
sistema hidrològic.
▪ Prohibició d’utilitzar l’aigua per a neteges de contenidors, vehicles i similars.

Responsables
AJTM
ACA
DTES - DGU

Annex 2. Fitxes de les actuacions – Fitxa 7.2
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Alta
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44

Imatges

Diversos elements del sistema hidrològic a millorar. Fotos: Minuartia.

Annex 2. Fitxes de les actuacions – Fitxa 7.2
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Pla d’actuacions per al control de la inundabilitat a la conca del Rec Vell – Ter Vell
7. DESENVOLUPAR LES DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL QUE MILLOREN LA
GESTIÓ DEL SISTEMA HÍDRIC

COMPLEMENTAR LA QUALIFICACIÓ I NORMATIVA URBANÍSTICA, EN LES CLAUS RS
(RURAL DE SECÀ DELS ASPRES), RF (RURAL DE PROTECCIÓ DEL MONTGRÍ) I RA (RURAL DE
PROTECCIÓ AGRÍCOLA)

7.3

Descripció de l’actuació
Complementar la qualificació i normativa urbanística del PGMO, en les claus RS (Rural de secà dels
Aspres), RF (Forestal de protecció del Montgrí) i RA (Rural de protecció agrícola) en els següents
aspectes:
•

Protecció de recs i la seva vegetació associada (claus RF, RS i RA)

•

Protecció de basses i la seva vegetació associada (claus RF, RS i RA)

•

Prohibició de ramaderia intensiva (claus RF, RS i RA)

•

Prohibició d’agricultura intensiva i hivernacles (excepte horta tradicional) (claus RF, RS i RA)

•

Prohibició d’augmentar la cota topogràfica del terreny. Autorització de rebaixar-la,
especialment per recuperar la cota original i per crear superfícies d’inundació i laminació o
hàbitats aquàtics (clau RA)

•

Protecció de zones inundables (clau RA)

•

Protecció de closes i prats de dall (clau RA)

Responsables

Prioritat

AJTM
DTES - DGU

Alta
Mitjana
Baixa

Imatges

Zona Rural de secà dels Aspres, per sobre de la GI-641 a l’alçada de la pista de karts i la deixalleria, i
zona Rural de protecció agrícola entre la carretera i el riu Ter. Fotos: Minuartia.

Annex 2. Fitxes de les actuacions – Fitxa 7.3
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Zones Forestal de protecció del Montgrí i Rural de secà dels Aspres, en perspectiva cap a Rocamaura
des de l’oest i als vessants del castell del Montgrí des del sud. Fotos: Minuartia.

Annex 2. Fitxes de les actuacions – Fitxa 7.3
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Annex 3. Plànols

Annex 3. Plànols
1. Àmbit d’estudi
2. Cobertes del sòl
3. Qualificació del sòl no urbanitzable. Zones
4. Qualificació del sòl no urbanitzable. Sistema hidrològic i sistema litoral
5. Qualificació del sòl no urbanitzable. Sistema de comunicació viària
6. Sòls de titularitat o gestió pública
7. Espais naturals protegits
8. Altres instruments de protecció i conservació de la biodiversitat
9. Hàbitats d’interès comunitari (HIC)
10. Itineraris publicitats
11. Localització de les actuacions

