
 

 

Punta del Bol Roig-Illa Mateua-Trencabraços 
 
Codi: 26 
 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
60’25 ha. L’Escala. 

 

Delimitació: 
 
Zona litoral que s’estén des de la Punta de la Clota, al final del club nàutic de 
l'Escala, fins a la Punta de Sota la Torre, que tanca la cala Montgó. Per l'interior, 
la zona queda definida pel límit de la urbanització de la Muntanya de Montgó i la 
carretera que porta fins al Parc de les Planasses, just  sobre el club nàutic 

 

Caracterització de l’espai: 
 
Espai litoral compost per diferents ambients, entre els que destaca la zona de 
penya-segats litorals calcaris, amb petites caletes de còdols i replans rocosos, 
fortament exposats al vent de tramuntana. Les calcàries d’aquesta zona es 
caracteritzen per la presència d’abundants orbitolínids i estructures tractives 
(laminacions encreuades asimptòtiques a la base, característiques d’un ambient 
sedimentari mareal). És destacable la platja de l’Illa Mateua, on hi ha un 
interessant aflorament de materials terciaris en contacte discordant amb el 
Cretàcic. Els altres ambients presents són el dunar, les pinedes de pi blanc 
(Pinus halepensis) que es situen més a l’interior de l’àrea, i el medi marí. En els 
penya-segats litorals es mantenen poblacions d'Astragalus tragacantha i de 
diferents espècies d’ensopegueres (Limonium sp) endèmiques, a la zona de 
sorra, espècies típiques de la comunitat vegetal d’Ammophyiletum arundinacae, i 
a l’interior pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) i pi pinyer (Pinus pinea), i 
brolles de garric (Quercetum cocciferae) i romaní (Rosmarino-Lithospermetum 

subas brachypodietosumb retusi). Bona part de les pinedes s’estan convertint en 
boscos mixtes de pins i alzines i la quantitat de biomassa i necromassa 
acumulada comença a ser important. 



 

 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 

Cal considerar aquest espai com la continuació natural del PEIN del massís del 
Montgrí. Destaca per la presència de comunitats de coixinets espinosos litorals 
sobre substrat rocós, dominats per Astragalus tragacantha (espècie protegida 
per la Llei d’Espais Naturals 12/1985) i de comunitats rupícoles termòfiles que 
acullen algunes espècies força escasses a Catalunya com Centaurea intybacea. A 
més de la presència de diferents hàbitats d’interés, cal remarcar que aquesta 
zona gaudeix d’una notable bellesa paisatgísitica i esdevé en gran part un dels 
pocs reductes encara sense urbanitzar de la Costa Brava pròpiament dita. Són 
importants els diferents hàbitats bentònics que hi ha, on destaquen espècies de 
coves marines, comunitats de Mytilus galloprovincialis o muscleres, alguer de 
Posidonia oceanica i Zostera noltii (hàbitats prioritaris segons la directiva 
67/97/CE), que donen una gran diversitat de crustacis i peixos. Com a fet 
anecdòtic, assenyalem que la zona de les antigues delimitacions dels camps de 
vinya són hàbitat per dues parelles d’òliba (Tyto alba). 

 

 
Qualificació urbanística: 
 
L’Escala 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- SNU espai lliure públic Clau B 
- SNU equipaments públics Clau E 
- SNU serveis tècnics Clau F 
- SNU Zona rústega de prestació d’elements 
Clau 20 
- SNU Viari i aparcaments Clau A 
- SNU Platges i costes Clau C 

 
 

Construccions existents: 
 

Aquest espai, tot i estar envoltat per urbanitzacions i càmpings, no presenta 
infraestructures importants que malmetin la seva bellesa paisatgística, tot i que 
al costat est i a la muntanya de Montgó apareixen antigues instal�lacions 
militars, avui dia abandonades, que causen una degradació de l’entorn natural. 
Hi ha també un seguit de “búnquers” dispersos per tota l’àrea que es troben, 
lògicament, molt ben integrats al paisatge. Per últim, apareixen diferents parets 
de pedra seca que delimitaven els antics cultius de vinya que hi havia.  

Les restes antigues de dues construccions d’origen romà a la Punta del Salpatx, 
els diferents búnquers que es troben a la zona i la Torre de Punta Montgó. Cal 
també assenyalar que el Ministerio de Medio Ambiente ha propiciat la 
construcció, actualment en fase d’inici, del camí de ronda litoral.   

 

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

 

Aquest tram de litoral ha estat sotmès a una elevada pressió urbanística, només 
frenada per l'existència fins l'any 1992 d'una zona militar que actualment és, en 
gran part, de titularitat pública municipal. Cal assenyalar també que la 



 

 

construcció del nou port significà per aquest espai una certa artificialització i 
ruderalització de la zona que es troba més en contacte. Apareix un petit camp de 
tir, amb caràcter provisional, que només s’utilitza per la Festa Local i que deixa 
els voltants plens de deixalles pròpies d’aquesta activitat. Trobem molts 
habitatges, sobretot pujant a punta Montgó, que no han respectat el límit de 
protecció de la franja litoral marítimo-terrestre i el jardí privat arriba fins el 
marge del penya-segat. Per últim, és important esmentar que molts dels actuals 
búnquers i construccions militars són abocadors domèstics i en alguns casos 
refugis o llocs d’estada insalubres. En aquests darrers anys ha aparegut un 
cementiri de cotxes, a la zona de les Planases, que representa un fort impacte 
ecològic i paisatgístic. 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
La conservació d'aquest espai dependrà fonamentalment del tipus de projecte 
que es desenvolupi i que en cap cas pot passar per la seva urbanització o per 
una excessiva pressió humana a la zona més propera al litoral. Caldria recuperar 
l’àrea degradada pel cementiri de cotxes i rehabilitar les construccions militars 
per destinar-hi usos diferents als actuals.  

Seria interessant realitzar accions de neteja al camp de tir una vegada acabada 
les festes locals.   

Així doncs, cal que tota aquesta àrea es tracti amb un pla especial de protecció 
del paisatge. 

 

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

a) Inclusió de l’àrea al Catàleg de Patrimoni natural del municipi. 
 

b) Limitar al mínim possible els usos, activitats i instal�lacions a implantar en 
aquest sòl no urbanitzable, impedint l’ocupació per construccions de 
caràcter permanent que alterin les comunitats litorals presents i el valor 
paisatgístic de la zona. Garantir la titularitat pública i el caràcter de parc 
públic o espai lliure d’aquest sector i, en el seu cas, projectar un camí de 
ronda que posi en valor les extraordinàries visuals que es tenen sobre el 
mar, els penya-segats, la platja de Montgó i el massís de Montgrí.  A tal 
efecte, seria necessari la redacció i aprovació d’un Pla Especial de 
protecció que garantís l’obtenció d’aquests objectius. 
 

c) Deixar sense efecte les possibilitats edificatòries que el PGOU de l’Escala 
confereix en aquest sector, pel que fa a la instal�lació d’equipaments 
públics (esportius, docents, sanitaris, etc), serveis tècnics, repetidors de 
telecomunicacions, aparcaments i altres (Claus B, E i F del Sòl no 
urbanitzable del PGOU de l’Escala), ja que la seva instal�lació malmetria 
els valors de l’àrea. 
 

d) Es proposa també la modificació puntual del PGOU de l’Escala, per 
procedir a classificar com a sòl no urbanitzable els sectors de sòls 
urbanitzables no programats IV i V del municipi que envolten aquest 
espai natural. Aquest fet permetria ampliar aquesta zona, encara lliure 
d’edificacions permanents, actuant com a connector, fins a enllaçar amb 
l’espai PEIN del Massís del Montgrí. 



 

 

 
e) En cas contrari, es podria en el futur, urbanitzar aquest corredor, creant-

se una barrera arquitectònica infranquejable que aïllaria de forma 
irreversible ambdós espais en aquesta zona de litoral. 
 

f) Proposar-se la inclusió d’aquesta àrea al Pla d’Espais d’Interès Natural de 
Catalunya, per tal de garantir la preservació efectiva de les comunitats 
vegetals presents a la mateixa i incloses a la Directiva Hàbitats com a 
espècies d’interès prioritari, i l’adopció de les mesures de gestió 
adequades. 
 

g) La titularitat pública majoritària d’aquest indret permet impulsar projectes 
de gestió ambiental susceptibles de ser finançats per la Comunitat 
Europea.  
 

h) Caldria procedir a delimitar la zona marítim-terrestre, així com les 
servituds de pas i de protecció, per tal de garantir la recuperació 
d’aquelles franges de terreny que en l’actualitat estan indegudament 
ocupades per usos particulars. 
 

i) 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. 

 
 

 


