
 

 

Muntanya de les Corts i Vilanera-Rec del Molí 
 
Codi: 24 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
130’55 ha. L’Escala. 

 

Delimitació: 
 
Seguint el litoral des de la Creu fins a la platja del Portitxol, i d'aquí, envoltant el 
bosc del Pedrigolet i per l'interior de la carretera de les Dunes en el límit de la 
urbanització, s’arriba al rec del Molí. Envolta la mateixa urbanització seguint la 
carretera GI-630 i el camí del cementiri vell pel mas Estruc. Del cementiri 
seguint la carretera de Sant Martí d'Empúries, un altre cop la GI-630 i el camí 
que porta fins la carretera de l'Escala a Albons, a l'alçada de la Closa dels Burros. 
Envoltant la muntanya de Vilanera pel camí de la Torre vers la carretera GI-632, 
per sota del Pi Gros (antic abocador) i la Pineda d'en Casamort. D'aquest punt, i 
envoltant el nus de carreteres, es torna cap a la urbanització de Vilanera seguint 
la carretera GI-630, d'aquí s’envolta la urbanització fins la carretera de l'Escala a 
Albons que es segueix fins a la Creu. 

 

Caracterització de l’espai: 
 
L’espai inclou a la banda litoral les platges, els penya-segats i el sistema de 
dunes fixades que es troben entre la Creu i la platja del Portitxol, abans d'arribar 
al jaciment arqueològic d'Empúries, i a la banda interior els turons cretacis de 
Vilanera i les Corts, ocupats per prats secs pasturats i una zona de connexió 
entre aquestes dues zones, corresponent al rec del Molí, ocupada per hortes, 
petits tallers i magatzems industrials. Aquest espai es caracteritza per la 
presència de diferents ambients com els de duna i reraduna, el de roquissar 
litoral, el fluvial, el de prat sec, la brolla calcícola de romaní i les pinedes de pi 
pinyoner espontànies i replantades, per fixar les dunes que travessen la vila per 
la zona de la Muntanya Blanca-Closa del Pastor. Els turons cretàcics inclouen 
l’eix d’una estructura sinclinal. 
 



 

 

 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai destaca per la presència de pradells terofítics mediterranis als turons 
interiors (Thero-Brachypodion), on creixen nombroses espècies anuals i bulboses 
molt rares com Hyoseris scabra, Gagea villosa, Evax pygmea, Galium murale, 
Barlia robertiana, Valantia muralis i Helianthemum salicifolium. Als penya-segats 
litorals, es mantenen poblacions d'Astragalus tragacantha i diferents espècies 
d’ensopegueres (Limonium sp) endèmiques. També es troba una de les 
poquíssimes localitats litorals d'Orobanche cernua, un frare que parasita diverses 
espècies de donzells, en aquest cas Artemisia gallica. Per altra banda, el rec del 
Molí, malgrat el seu caràcter artificial, acull un poblament d'hidròfits (Thypho-

Schoenoplecetum galuci) i d’herbassars higròfils important. A la banda més 
oriental de l'espai, prop de la carretera d'Albons, reapareixen els poblaments 
terofítics, en aquest cas combinats amb coixinets espinosos sobre substrat 
sorrenc. A la zona litoral de sorra apareixen diferents espècies psamòfiles, on 
destaca la Calystegia soldonella.  Per últim, també cal ressaltar la presència 
d’algunes pinedes de pi pinyoner (Pinus pinea) que, si bé no presenten un 
interès ecològic important, són rellevants perquè en alguns indrets trobem 
individus de grans dimensions, entre els 70-90 cm de diàmetre de tronc, que  
donen certa qualitat paisatgística a aquesta zona.  
 
 

Qualificació urbanística: 
 
L’Escala 

 
• Sòl urbanitzable no programat: 

 
- SUNP I hoteler 
- SUNP II industrial 
- SUNP III residencial 
- SUNP VI esportiu – residencial 

 
• Sòl urbanitzable programat VII 

 
• Sòl no urbanitzable:     

 
- Zona Rústega de Protecció d’Elements, clau 
20 
- Zona Rústega Ordinària, clau 21 
- Zona Rústega amb Tolerància d’usos 
d’esbarjo, clau 22 
- Viari i aparcaments, clau A 
- Espai Lliure Públic, clau B 
- Platges i Costes, clau C 

 
 

Construccions existents: 

 

L’espai manté diferents tipus de construccions. La majoria responen a l’habitatge 
residencial turístic, però destaquen el veïnat de les Corts (veïnat rural ubicat al 
nord-oest de l’àrea) i la urbanització ubicada entre el Portitxol i la platja de rec, 
integrada a l’entorn i que passa completament desapercebuda. Cal esmentar 
també la construcció del polígon industrial de l’Escala a l'entrada del poble. 



 

 

Destaquen el veïnat de les Corts i els diferents jaciments arqueològics (ibers, 
grecs i romans) presents en tota aquesta àrea. Les urbanitzacions existents 
entre l’Escala i Sant Martí presenten una integració paisatgística  molt desitjable, 
i són un model urbanístic d’habitatge unifamiliar a tenir en compte per altres. 
 

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

 

El territori ha patit una important transformació urbanística, alterant la part 
interior de les Dunes i el sector oriental de Vilanera, on s'ha afegit darrerament 
el projecte de construcció d'un camp de golf, actualment amb l’expedient 
urbanístic caducat. La pressió turística es nota a les platges, tot i que mantenen 
un poblament vegetal psamòfil força divers. Les aigües del rec del Molí presenten 
un alt grau d'eutrofització que provoca una davallada important en la qualitat de 
les aigües de la platja. L'antic abocador de l'Escala situat a la zona del Pi Gros de 
Vilanera és encara avui molt visible. 
 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 

Considerar els turons interiors i el camp de conreu de l'entrada del poble de 
l'Escala (prop can Muné i el Molí), com a zones no urbanitzables, degut a la 
importància paisatgística i ecològica que representen. Senyalitzar els accessos a 
la zona de dunes de manera que s’alteri el mínim la vegetació que hi creix. 
Adequar possibles zones de pic-nic a la zona interior de la carretera i al bosc del 
Perdigolet. Controlar igualment els abocaments que afecten directament al rec 
del Molí. Aplicar mesures de restauració de la zona de l'abocador i conservació 
dels sorrals situats al nord-est del polígon industrial de Casamort. 

En el sector del camí forestal d’Empúries, desenvolupar una proposta d’arbrat 
per minvar la visió dels equipaments provisionals. Estudiar la secció de la 
carretera que arriba fins la cala de La Creu, ja que presenta manca d’ombra. La 
trobada del GR-92 amb el poble és inexistent. Preservar el volum i silueta de les 
cases de pescadors de la cala. 

 

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

 
a) La preservació dels elements botànics, dels jaciments arqueològics i dels 

elements d’interès presents a aquest espai, aconsellen la tramitació d’una 
modificació puntual del PGOU de l’Escala i la desclassificació global dels 
sòls urbanitzables programats i no programats inclosos en aquesta àrea. 
 

b) En cas contrari, l’aparició de zones residencials plurifamiliars i 
unifamiliars, equipament esportiu i residencial amb camp de golf, 
instal�lacions industrials i zones hoteleres amb edificacions de planta 
baixa més quatre plantes pis, així com serveis tècnics, amb possibilitat 
d’implantar equipaments i infraestructures de diferent tipus (depuradores, 
dipòsit municipal de vehicles i maquinària, Parcs de bombers, etc.), 
malmetrien irreversiblement aquest paratge. Per aquest motiu, 
classificació d’aquesta àrea hauria de ser la de sòl no urbanitzable per a 
tot l’espai. 

 



 

 

c) La probable inexistència de drets adquirits, per manca d’aprovació i/o 
d’execució fins la data, dels plans parcials, programes d’actuació 
urbanística i projectes d’urbanització en aquests sectors, aconsellen la 
incoació d’un expedient de modificació puntual del Pla General i la 
desclassificació immediata de sòls.  
 

d) Convindria impulsar un pla especial de protecció que garantís una gestió 
acurada de tota aquesta àrea, així com la restauració de l’antic abocador, 
la protecció del Rec de Molí, la creació d’itineraris tous per a vianants i la 
revalorització del conjunt de l’espai. Aquest pla especial s’hauria de dotar 
d’un pressupost suficient per possibilitar l’execució de les seves 
previsions. 
 

e) El destí i ús previst de part dels terrenys inclosos a aquesta àrea com a 
camp de golf, és manifestament incompatible amb la preservació dels 
valors presents al sector. Així, caldria fixar la referida incompatibilitat 
d’usos fins i tot en el règim del sòl no urbanitzable, resultant de la 
desclassificació urbanística proposada. 

 
f) D’altra banda, cal fer esment al fet que en les pròpies Normes 

Urbanístiques del PGOU de l’Escala, al seu article 31, es preveu que si no 
es desenvolupa el complex esportiu – residencial Clau R-3 durant el 
primer quadrienni, la seva qualificació urbanística quedarà suspesa. 
 

g) Com a alternativa, i sota el supòsit que no s’optés per la desclassificació, 
podria estudiar-se la reducció d’aprofitaments, alçades en el nombre de 
plantes, volums edificatoris, superfície de parcel�les mínimes i la fixació 
d’importants percentatges de cessió obligatòria i gratuïta respecte dels 
diferents sectors de sòl urbanitzable no programat. Tot i així, cal tenir en 
compte que la correcta preservació de l’àrea exigeix excloure-la de la 
seva transformació urbanística. 
 

h) Els usos permesos per la Clau 21 Zona rústega ordinària del PGOU de 
l’Escala i la parcel�la mínima de 3000 m2, on es permeten instal�lacions 
d’hosteleria i habitatges unifamiliars aïllats, no són conformes amb els 
requisits de preservació de l’espai.  En canvi, la Clau 20 “Zona rústega de 
protecció d’elements”, fixa un règim estricte d’usos, susceptible de ser 
aplicable a tota l’àrea. 
 

i) Caldria impulsar un projecte de recuperació ambiental del Riuet, a la zona 
de desembocadura al mar, que garantís la qualitat de l’aigua i la 
recuperació de la fauna.  Especialment, perquè constitueix un ecotó de 
singular interès, en coincidir dos ambients naturals d’importants 
perspectives ambientals. 
 

j) Resulta indispensable solucionar l’abocament de les aigües residuals 
procedents de la urbanització Los Ducados, que actualment es produeix 
de forma incontrolada en aquest indret. 
 

k) Convindria elaborar un projecte que garanteixi la preservació integral del 
sistema dunar i en el que s’estudiï l’evolució de la duna dinàmica i 
l’adopció de mesures de protecció de la mateixa.  
 

l) L’espai s’hauria d’incloure a la Xarxa Natura 2000 pel fet que conté 
hàbitats o espècies considerades prioritàries segons la Directiva d’hàbitats  
que estan insuficientment representades a Catalunya. 

 



 

 

 


