
 

 

Antic Estany de Bellcaire 
 
Codi: 29 

 

Superfície i municipis que es comprenen: 
 
435,36 ha. Bellcaire, Albons i La Tallada.  

 

Delimitació: 
 

Espai situat entre la carretera GI-632 de l’Escala a Bellcaire – a ponent – i el 
massís del Montgrí –a llevant-. Pel Nord els límits els estableixen les 
urbanitzacions del sector de Riells, mentre que pel Sud l’afitament el marca la 
carretera de Sobreestany i la zona d’hortes de les Feixes. 

 
Caracterització de l’espai: 
 

Zona d’antic estany, dessecat durant la primera meitat del s. XVIII. Es tracta 
d’un extens espai agrícola als peus del massís del Montgrí, on s’hi configura un 
paisatge d’una singular harmonia i bellesa. L’element arbrat entre les diferents 
parcel�les ha estat en bona part eliminat, raó per la qual s’hi denota una certa 
homogeneïtzació. Una complexa i reticulada xarxa de recs i canals de diferent 
ordre travessa l’espai, sempre amb aigües molt quietes que propicien l’aparició 
d’interessants cinyells de vegetació palustre. Pel que fa als usos, hi alternen els 
arrossars, els camps d’userda, blat de moro, melca, cereals d’hivern, alguna 
closa i jonquera i petits espais d’horta. Les construccions corresponen 
bàsicament a antics masos – gairebé sempre en situació perifèrica - tot i que 
també trobem petites barraques d’ús agrícola i, fins i tot, una nau. Amplia zona 
agrícola plana d’especial interès, amb rerefons del Montgrí i fesomia del Puig 
Moragues al poble de Bellcaire. Dos exemples de gran qualitat com a paisatge 
obert. 
 

 



 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 

Malgrat la parcial eliminació de les tanques arbrades entre les diferents 
parcel�les, aquest espai és encara representatiu del característic paisatge 
empordanès. A banda de les seves qualitats estètiques, la zona acull una 
avifauna molt interessant, certament potenciada en els darrers temps per la 
recuperació del conreu de l’arròs. Així doncs, el sector és freqüentat per l’àguila 
cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), l’esparver cendrós (Circus pygargus), el falcó 
pelegrí (Falco peregrinus) i el xoriguer comú (Falco tinnunculus). La vegetació 
helofítica dels recs i canals que recorren l’espai també és un element a tenir molt 
en compte.  

Manteniment de les rengles de plantacions arbrades a tota l’àrea de cares a 
identificar-ne la personalitat. Preservació del paisatge de recs i sobretot de 
l’ampla visual, -com espai lliure permanent-, de les àrees dels Horts de l’Estany, 
l’Estany de Bellcaire, Camp Moliner, Camps del Comte de Solterra, Camps de la 
Torre Ponça i la Torre Ferrana; entesos tots ells com una gran unitat visual 
paisatgística que té el Montgrí i el veïnat de Sobrestany com a fons panoràmic. 
La part oest-sud com el Pla de Tor i el Pla de la Tallada mantenen, des del Puig 
Moragues, un espai agrícola d’especial interès que no s’ha de malmetre. 

 
Qualificació urbanística: 
 

Bellcaire  
 

• Sòl no urbanitzable. 
• Sòl urbanitzable segones residències. 
• Sòl urbanitzable industrial. 
• P.E. Sector Golf. 

 
 

Albons  
 

• Sòl no urbanitzable (agrícola, agrícola protegit i agrícola de protecció 
especial). 

 
La Tallada  
 

• Sòl no urbanitzable (agrícola Clau AG, rústec Clau RU). 
 

 
Construccions existents: 
 

Construccions com la Barraca de l’Arròs, i d’altres naus afegides a les masies, 
que haurien de mantenir una tipologia semblant i no passar a gran volumetria. 
Masies encabides dins l’àrea central com Mas Vilanera, la Torre Forçosa, Mas 
Rovires, Mas Llacer; i d’altres a l’àrea de terraprim-frontissa com ara Mas 
Quelors, Mas Puig, Torre Ferrana on caldria un tractament comú de criteris de 
protecció i rehabilitació. Existeix també a la part septentrional l’església de Sta. 
Maria de Vilanera, romànica, que es troba en estat derruït 

 



 

 

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

De forma genèrica, el conjunt de l’àrea es manté en un bon estat de 
conservació. Com a aspectes negatius cal ressaltar la progressiva eliminació de 
les tanques arbrades, la puntual banalització d’algun sector per proliferació dels 
espais d’horta, així com la presència d’algunes esteses elèctriques de mitjana 
tensió que travessen l’espai (aquesta mena de línies han estat amb els anys la 
raó de la mort de nombroses aus de presa, amb especial incidència damunt les 
àguiles cuabarrades que tradicionalment nidifiquen al Montgrí). Puntualment, 
destaquem la presència d’una nau agrícola vora el camí del Cortal Nou, d’estètica 
molt discordant amb l’entorn. D’altra banda, gran part de les dunes han estat 
degradades antropicament per a l’ús del conreu. 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 

No s’estableix cap altre requeriment de protecció que el que es deriva de la 
continuïtat de les activitats agrícoles a la zona, a ser possible amb la potenciació 
de les fileres d’arbres entre les diferents parcel�les. Les construccions per a 
habitatge han de quedar limitades a les ara existents, sempre amb restauracions 
que respectin la tipologia original. Les barraques d’ús agrícola hi poden ser 
compatibles, tot i que cal definir molt bé el seu volum i estètica constructiva. La 
desviació o soterrament de les principals esteses elèctriques que travessen la 
zona és un objectiu a assolir en bé de la seva qualitat ambiental. També caldria 
conservar com a tals les àrees de duna menys degradades. 

 

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

 
a) La protecció d’aquesta àrea exigeix la desclassificació del sòl apte per 

urbanitzar existent a Bellcaire, anul�lant la previsió de les Normes 
Subsidiàries del municipi d’implantar-hi un Polígon industrial, un sector 
per a segones residències de 43 HA amb 319 habitatges i un camp de golf 
de 67’43 Hectàrees. Les previsions de construcció d’un camp de golf i de 
la fixació d’una població de segona residència de fins a 1276 habitants, 
són absolutament desproporcionades i manifestament incompatibles amb 
la tipologia del municipi de Bellcaire, encara de caràcter agrícola i rural i 
amb la seva població de dret (segons dades de les pròpies Normes 
Subsidiàries de Bellcaire, de 484 habitants, pàgina 58 de la Memòria). Es 
considera imprescindible la modificació puntual de les Normes 
Urbanístiques del municipi de Bellcaire en aquest sentit. 
 

b) Caldria limitar també les extraccions d’àrids, moviments de terres i obres 
de fàbrica, esculleres, murs de contenció, etc (execució de les quals és 
possible amb l’actual normativa urbanística) a les zones properes a les 
rieres al municipi de Bellcaire. 
 

c) Pel que fa al municipi d’Albons, la clau urbanística reguladora del Sòl no 
Urbanitzable agrícola de protecció, permet instal�lar-hi usos industrials i 
hotelers, a priori incompatibles amb els valors  d’aquesta àrea. D’altra 
banda, s’hi estableix una reserva de sòl per a la futura implantació d’una 
nova infraestructura viària, que malmetria la integritat agrícola i natural 



 

 

d’aquest sector. Tots aquests aspectes justificarien la modificació del 
planejament. 
 

d) Al municipi de La Tallada, malgrat que la classificació del sòl és la de sòl 
no urbanitzable, es permet implantar-hi instal�lacions destinades a la 
gestió de residus, i fins i tot els usos de Càmping caravaning (articles 151 
i 174 de les Normes Subsidiàries de La Tallada). Aquests usos són 
manifestament incompatibles amb els objectius de preservació del 
Catàleg d’espais d’interès. 
 

e) Al municipi de La Tallada, malgrat que la classificació del sòl és la de sòl 
no urbanitzable, es permet implantar-hi instal�lacions destinades a la 
gestió de residus, i fins i tot els usos de Càmping caravaning (articles 151 
i 174 de les Normes Subsidiàries de La Tallada). Aquests usos són 
manifestament incompatibles amb els objectius de preservació del 
Catàleg d’espais d’interès. 
 

f) El manteniment d’aquesta àrea exigeix la seva classificació integral com a 
sòl no urbanitzable d’especial protecció, pels seus valors agrícoles i 
naturals, així com la creació d’un parc agrari i el seu desenvolupament 
mitjançant un Pla Especial de protecció del paisatge i de millora del medi 
rural. Aquest pla especial podria ser promogut conjuntament pels 
diferents municipis, i amb participació del Consell Comarcal del Baix 
Empordà i, en el seu cas, de la Diputació de Girona.  El Pla Especial 
hauria de garantir el manteniment del caràcter agrari de la zona, 
potenciar el conreu de l’arròs i la conservació de les zones humides, així 
com l’anul�lació, modificació o soterrament de l’actual traçat de les línies 
de transport d’energia elèctrica. Tanmateix, caldria incorporar la 
prohibició expressa dels usos industrials, residencials en habitatge 
unifamiliar, càmping caravaning, camps de golf, així com de la 
implantació de grans infraestructures i usos diferents als estrictament 
agrícoles, en tota l’àrea aquí delimitada. Aquest Pla Especial hauria de 
dotar-se amb un pressupost propi i amb mitjans econòmics per incentivar 
i fomentar l’ús agrari. 
 

g) Convindria incloure l’àrea al Catàleg de Patrimoni natural dels municipis. 
 

h) Resultaria d’interès incloure aquest espai com a àrea d’amortiment 
d’impactes de l’espai PEIN del Massís de Montgrí, incorporant-lo al referit 
espai, ampliant la seva actual delimitació. 
 

i) S’hauria d’avaluar la possibilitat de promoure algun projecte o programa 
ambiental que incorporés mesures de recuperació de part d’aquesta àrea 
com a zona humida. 
 

j) La utilització de les fórmules de contractes territorials d’explotació 
previstes a la Llei d’orientació agrària, serien instruments idonis per 
garantir una gestió ambiental adequada i per compensar el manteniment 
dels usos agraris de la zona. 
 

k) 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. 

 
 



 

 

 
 
 


