
 

 

Connector Aiguamolls Empordà-Muntanya de Vilanera-antic 
Estany de Bellcaire 
 
Codi: 25 
 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
401’09 ha. L’Escala, l’Armentera i Albons. 

 

Delimitació: 
 
L’àrea s'estén des del límit sud del PNAE, fins l'espai delimitat que inclou el turó 
de les Corts i la Muntanya d'en Vilanera. I d'aquí, fins el límit nord de l'àrea de 
l'antic estany de Bellcaire. Per tant, els límits del costat est d'aquest espai són la 
part del PNAE que comprèn la zona de Cinclaus, el camí rural que connecta 
aquest veïnat amb la carretera d'Albons a l'Escala i un tram del rec d'en 
Messeguer fins el límit nord de l'àrea de l’antic estany de Bellcaire. Pel costat 
oest, el límit passa per l'actual zona lúdica de Marte i "Up-6", per després vorejar 
la zona industrial, abraçant el Kàrting l'Escala i resseguint el límit meridional de 
l'àrea de la Muntanya de les Corts-Turó d'en Vilanera, fins la carretera de 
Viladamat-l'Escala. A partir d'aquí, el límit passa per la carretera que porta fins a 
Sant Martí d'Empúries, i d’aquí, fins el límit sud del PNAE.  

 

Caracterització de l’espai: 
 
Aquest espai es caracteritza per presentar diversos ambients. D'una banda 
trobem conreus de blat de moro, gira-sol i blat, sobretot a l'àrea de Cinclaus. 
D’altra, trobem cultius de fruita, bàsicament a la part més oriental de l'àrea, 
pinedes de pi pinyoner sobre substrat sorrenc, i tanques o paravents de xiprer.    

 

 



 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai destaca per representar, en bona part, els ambients del rerepaís litoral de 
la Costa Brava. És a dir, el fet d’urbanitzar intensivament la línia litoral ha 
permès la supervivència d’aquestes zones més interiors, que es caracteritzen per 
presentar un desenvolupament molt harmònic amb l’entorn, que a la llarga 
enriqueixen la qualitat de vida del propi municipi. Així, aquest espai, tot i no 
presentar grans peculiaritats del patrimoni natural (a excepció de diferents 
tàxons vegetals com el Galium murale i Barlia robertiana), si que s’hi mantenen 
diferents activitats tradicionals, lligades al món de l’agricultura i la ramaderia, 
que permeten el desenvolupament de diversos hàbitats naturals de gran interès. 
Els diferents camps de cultius presents a la zona conserven en bona part 
vegetació entre termes, formada bàsicament per arbusts i bardisses (Rubor 
clematido-rubetosum) barrejades amb algun lledoner (Celtis australis), freixe de 
fulla estreta (Fraxinus angustifolia) i magraners (Punica granatum). A la zona 
entre Cinclaus i la carretera d'Empúries es poden trobar poblaments de Phalaris 
arundinacea. Per últim, destacarem algunes espècies de comunitats d'ambients 
salobres (Spartino-Juncetum maritimi juncetosum maritimi i Suaedo-

Salicornietum patulae suadetosum maritimae) a la zona entre Cinclaus i Sant 
Martí d'Empúries, i altres espècies pròpies de comunitats vegetals d'aigua dolça 
(Thypho-Schoenoplectetum).     

 
 

Qualificació urbanística: 
 
L’Escala, l’Armentera i Albons 

 
• Sòl no urbanitzable 

 
• Sòl urbanitzable no programat: 

 
- SUNP VI esportiu – residencial 

 
Construccions existents: 

 

Aquest espai manté diferents construccions rurals aïllades i disperses per tot el 
territori. Cal considerar la recent presència, encara no del tot acabada, del 
polígon industrial de l'Escala, a l'entrada sud del poble.     

 

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

 

Tot i l'absència de construccions i zones urbanes, aquest espai està sotmès a 
diferents impactes, derivats de l'alta pressió turística que pateix el poble de 
l’Escala. D’una banda comporta la necessitat d'ubicar-hi equipaments lúdics per 
l'oci i l'esbarjo, i de l'altra, es pateix un excés de ruderalització i atomització, en 
algunes zones molt concretes, com la zona de Marte-"Up-6" i el Kàrting. Cal 
també fer esment que una part d'aquest espai manté la qualificació urbanística 
de sòl urbanitzable. Si aquesta urbanització es materialitzés, suposaria el 
trencament i l'adondament definitiu de totes aquelles activitats tradicionals 
(pastura, agricultura de seca, etc.) que encara avui es conserven, que donen al 
poble un caire rural, compensant l'artificialització i modernitat turística. Per 
últim, cal també tenir en compte el polígon industrial que s'està construint a 



 

 

l'entrada del poble i el projecte de camp de golf i d'urbanització que es vol 
construir a la zona de la Muntanya d'en Vilanera.      

 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Considerar aquesta àrea com a zona no urbanitzable, per la importància 
paisatgística i ecològica que representa. Senyalitzar i adequar els accessos i 
aparcaments a la zona lúdica per tal que alterin en la menor mesura possible els 
prats secs circumdants. Corregir ambientalment el nou polígon industrial que 
s'està construint, de manera que s'integri en la mesura possible al paisatge 
circumdant i apliqui uns processos de gestió respectables amb l’entorn.  

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

a) La preservació d’aquest espai, per tal que pugui desenvolupar les 
funcions de connector paisatgístic, exigeix la desclassificació del sector de 
sòl urbanitzable no programat, esportiu – residencial –VI-R3- on es 
preveu la instal�lació d’un camp de golf de 18 forats i la construcció d’una 
urbanització.  Així, és convenient instar la modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació Urbana de l’Escala, per tal de classificar tota l’àrea 
com a sòl no urbanitzable. 
 

b) D’altra banda, caldria impedir la instal�lació d’infraestructures d’utilitat 
pública i interès social, per no malmetre les dunes continentals, les 
pinedes i els jaciments arqueològics presents a la zona, restringint els 
usos compatibles i garantint el manteniment de l’àrea en el seu estat 
actual, i el seu ús agrícola. 

 
c) La creació de carreteres o l’ampliació dels camins i vies actualment 

existents, així com la instal�lació de xarxes de distribució d’energia 
elèctrica, o la implantació d’abocadors serien usos que s’hauria de 
prohibir. 

 
d) La figura del Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge seria 

l’instrument més idoni per establir les restriccions d’usos i garantir la 
dotació de l‘espai amb un règim d’ordenació compatible amb la 
preservació dels seus valors naturals. 

 
e) Fomentar i incentivar el manteniment de l’ús agrícola dels terrenys, 

creant una línia d’ajuts municipals amb aquesta finalitat. 
 
f) Finalment, l’estudi de fórmules d’arrendament o d’adquisició del sòl per 

excloure’l dels processos urbanístics i per crear un patrimoni públic de sòl 
no urbanitzable amb valors naturals en municipis turístics, seria una opció 
a impulsar per part de l’ajuntament de l’Escala i de la resta de municipis 
costaners. 

 



 

 

 


