
 

 

Plans de Tor - Puig Moragues 
 
Codi: 30 

 

 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
781,7 ha. Bellcaire, Albons, Verges i La Tallada. 

 

Delimitació: 
 
Gran zona agrícola situada a la planura entre els municipis d’Albons, Tor, Verges i 
Bellcaire. Si bé es fa difícil establir un límit fàcilment interpretable en bona part 
del seu perímetre, hom pot dir que el sector es veu limitat per les carreteres C-
252 de Corçà a Vilamalla –per l’Oest–, GI-640 de Torroella de Montgrí a Verges –
pel Sud– i GI-632 de Bellcaire a l’Escala –per l’Est. 

 

Caracterització de l’espai: 
 

Gran zona agrícola a cavall dels plans de la badia de Roses i el Baix Ter, amb una 
única discontinuïtat al nord del nucli de Bellcaire representada pel Puig Moragues, 
el qual articula l’espai. Es tracta d’una extensa àrea de clara vocació agrícola, 
amb un component paisatgístic d’una singular bellesa. Les diferents parcel�les, bé 
que força homogeneïtzades d’uns anys ençà, mantenen en alguns casos marges 
arbrats interessants. La xarxa de canals i recs és complexa i també  interessant, 
on destaca el rec del Molí, inclòs en un recorregut per la zona de més de 1.500 
m. Al centre de l’espai, el Puig Moragues constitueix l’únic sector que no ha estat 
objecte de trencament, de tal forma que hi predominen les brolles d’estepes i la 
garriga. Pel que fa a l’activitat agrícola, hi predomina el regadiu i els fruiterars –
pomeres, bàsicament–, així com també les arbredes. La presència d’aquesta 
mena de plantacions arbòries ha estat un factor determinant a l’hora d’establir-ne 
la delimitació.  



 

 

 
 
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
La zona esdevé una clara prolongació de l’antic estany de Bellcaire pels sectors 
agrícoles del pla empordanès. A més de les comunitats de marge, cal destacar la 
característica fauna arvense, així com les comunitats aquàtiques i helòfiles de la 
complexa xarxa de recs i canals que travessen l’espai. Les arbredes de plantació 
també hi estan ben representades, aportant condicions d’hàbitat importants en 
aquest sector. Al mig de l’espai cal destacar la presència del Puig Moragues, 
singular excepcionalitat atès el context agrícola i de planura on es troba. Els 
límits de la zona s’han determinat segons criteris paisatgístics i de 
representativitat d’aquests ecosistemes agrícoles. 

 

Qualificació urbanística: 

 

Bellcaire 

 

• Sòl no urbanitzable 

 

Albons  
 

• Sòl no urbanitzable (agrícola i agrícola de protecció especial) 

 

La Tallada 

 

• Sòl no urbanitzable: agrícola clau AG 

 

Verges 

 

• Sòl no urbanitzable 
 

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

El conjunt de la zona manté un bon estat de conservació, tot i que la progressiva 
homogeneïtzació del paisatge i l’eliminació de les tanques arbrades, amb la 
conseqüent pèrdua d’identitat de les antigues closes. Entre el Puig Moragues i la 
carretera de Bellcaire a l’Escala, esmentem la presència d’un gran cobert agrícola 
de dubtosa qualitat estètica i escassa integració en el context paisatgístic de la 
zona. 

 

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 i la recuperació de l’estructura 
de closa. Les construccions per a habitatge han de quedar limitades a les ara 
existents, sempre amb restauracions que respectin la tipologia original. Pel que 
fa al gran cobert agrícola que es troba a llevant del Puig Moragues, fóra oportú 
reduir-ne les seves dimensions o bé implementar mesures que minimitzin el seu 
impacte visual damunt el conjunt de l’àrea. 

 

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

 
a) El conjunt d’aquesta àrea hauria de classificar-se com a sòl no 

urbanitzable agrícola d’especial protecció. 
 

b) Caldria també l’establiment d’un règim estricte d’usos, que limités els 
usos compatibles en aquest sector a tots aquells estrictament vinculats 
amb l’agricultura, fixant com a usos prohibits i com a incompatibles, 
l’habitatge unifamiliar aïllat, l’ús industrial, la instal�lació de camps de 
golf, la instal�lació de xarxes aèries de transport i distribució d’energia 
elèctrica, les antenes de telecomunicacions i les infraestructures de 
tractament de residus. 
 

c) La figura del Pla Especial de protecció del paisatge i de millora del medi 
rural, podria ser idònia per a obtenir les finalitats referides a la present 
fitxa. 
 

d) Tanmateix, la creació d’un parc agrari, impulsat des de totes les 
administracions locals afectades, amb l’ajut del Consell Comarcal i de la 
Diputació de Girona, amb la creació d’un consorci d’administracions per a 
la seva gestió, i amb l’aportació de mitjans econòmics per tal d’atorgar 
mesures de foment i ajut a l’agricultura i a les activitats compatibles amb 
el medi natural, serien mesures d’interès per preservar aquest espai de la 
seva transformació urbanística i per a sostreure’l dels importants 
moviments especulatius que s’estan donant a la zona. 

 
e) Aquest parc agrari podria incloure també l’àrea corresponent a l’Antic 

Estany d’Ullastret, així com la resta de zones agrícoles de municipis 
propers i incloses en el present Catàleg (Gualta, Fontanilles, Palau Sator, 
Torrent, Forallac. Serra, etc.). 

 
f) Finalment, convindria incloure l’àrea al Catàleg de patrimoni natural dels 

municipis. 

 



 

 

 


