
 

 

Terraprims del Montgrí 
 
Codi: 31 
 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
92,15 ha. Ullà, Torroella de Montgrí i Bellcaire. 
 
 

Delimitació: 
 
Espai que comprèn una franja d’uns 500 m d’amplada paral�lela al límit sud-oest 
del PEIN del Montgrí, entre els municipis de Bellcaire i Torroella, i entre els 
nuclis de Torroella i l’Estartit.  Corresponen a la zona de la pedrera d’Ullà i el 
paratge anomenat el Cau de la Figuera, entre el nucli de Torroella i el càmping 
Les Dunes, resseguint al sud la GI-641.  
 

Caracterització de l’espai: 
 
L’espai integra la cota més baixa del massís del Montgrí i l’entrega d’aquest 
massís amb la plana agrícola empordanesa. Aquesta entrega està constituïda 
pels materials de peudemont, formant els terraprims ocupats per conreus de 
secà, principalment oliveres. 

Des del punt de vista geològic i botànic, la part més baixa del massís no es 
diferencia de la resta del massís que forma part del PEIN, els interessos a 
protegir són equivalents. Així, l’àrea es caracteritza per un relleu de naturalesa 
calcària, amb presència de microformes com rasclers i cassoletes i macroformes 
com dolines, creades per acció càrstica. L’àrea es troba coberta per garrigues i 
brolles i alguna massa boscosa constituïda per pins. La part més baixa es 
correspon als materials de peudemont i es troba ocupada per conreus de secà. 

Cal apuntar que aquesta zona és una transició entre dos ambients naturals molt 
distints, com són el fluvial i l’aspre i muntanyós. Així, apareixen espècies 



 

 

vegetals i faunístiques lligades als ambients de brolles i pedregosos i també 
espècies d’ambients fluvials i d’aigües estancades. 

L’activitat humana en aquest espai és la pròpia d’un ús agrícola en terrenys de 
secà. Aquesta activitat agrària i els valors naturals de la zona es veuen alterats 
de manera irrevocable al sector de la pedrera d’Ullà, a conseqüència de 
l’explotació de la pedra calcària existent a la zona. 
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 

Mereixien especial atenció els terrenys de peudemont que, baixant del massís 
del Montgrí, s’entreguen a la plana, ja que acullen usos diferents (conreu de 
secà), una estructura que forma una unitat de paisatge diferenciada, 
proporcionant la diversitat biològica i paisatgística que manca en l’espai protegit 
a través del PEIN. 

D’altra banda, la protecció d’aquesta àrea corregeix i ajusta els criteris de 
delimitació del PEIN seguits per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
que en el terme d’Ullà, i a diferència d’allò que succeeix a Torroella de Montgrí, 
no arriba fins als terraprims, i exclou tota la franja de sòl de les cotes més 
baixes del massís en aquesta zona.  

Així doncs, a banda de la funció de zona tampó i de connectar dues àrees 
d’especial interès natural –com ho són el massís de Montgrí i el riu Ter-, la 
inclusió d’aquesta àrea   respon al criteri d’ordenar urbanísticament la zona del 
reralitoral més immediat des d’una òptica del planejament supramunicipal. Cal 
reconèixer aquesta àrea com a vital per millorar el paisatge d’aquest sector. No  
oblidar, a més, que aquesta zona esdevé l’única via d’accés per connectar el Ter 
amb el Montgrí, ja que d’una banda els nuclis de Torroella de Montgrí i Ullà i de 
l’altra, els de l’Estartit i llurs urbanitzacions, han ocupat els contraforts del 
massís, aïllant-ne perillosament el seu vessant sud. 
 

Qualificació urbanística: 
 

Ullà 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Clau 16 Forestal. 
- Clau 14 Rústic. 
- Sistema espais lliures i cursos fluvials, Clau 2. 
- Parc Natural, Clau 2b.  

 

Bellcaire 

 

• Sòl no urbanitzable. 

 

Torroella de Montgrí 

 

• Sòl no urbanitzable. 

 

 

 



 

 

Construccions existents: 
 

Cal indicar la presència a l’àrea de les instal�lacions de la pedrera de Ullà, que 
compten amb una planta de matxuqueig. 

És destacable com a element arquitectònic el Mas Blanc, situat al costat de la 
pedrera, així com altres elements associats als usos tradicionals dels recursos 
naturals, com és el cas de les parets de pedra seca aixecades entre les feixes 
d’oliveres o la presència d’un forn de calç. 
 
 

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

Part d’aquesta àrea s’ha vist greument afectada com a conseqüència de 
l’activitat extractiva que s’està duent a terme a Ullà. Possibilitar l’ampliació 
d’aquesta pedrera significaria la desaparició dels terraprims, que proporcionen 
un contacte suau entre la plana de l’Empordà i el massís del Montgrí en aquesta 
zona. 

No cal dir que l’agressió i transformació del medi físic a conseqüència de 
l’abancalament dels terrenys mitjançant grans talussos, dificulta la connectivitat 
entre espais. A més, els sorolls produïts per les explosions i el soroll constant de 
la planta de matxuqueig afecta greument la fauna i provoca molèsties 
importants a l’entorn (contaminació acústica, producció continuada de pols, 
presència de trànsit pesat, etc.).  

Per altra banda tot i que si bé s’ha de reconèixer que el Montgrí manté en 
general un estat de conservació bo al Ter hi destaquen tota mena d’accions 
artificialitzadores que banalitzen i ruderalitzen el seus valors naturals. Al sector 
de Torroella l’amenaça més greu és la pèrdua de connexió entre l’espai del 
Montgrí i el riu Ter si es consolida el continu urbà que  apareix al llarg de la 
carretera cap a l’Estartit. 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 

Cal aturar l’activitat extractiva que s’està desenvolupant en aquest indret o, en 
el seu defecte, no permetre noves fases d’explotació ni ampliació de permisos 
que possibilitin l’extensió d’aquesta. 
Resulta necessari també mantenir els usos tradicionals actuals i la única 
connexió actualment existent entre el massís del Montgrí i el riu Ter en la seva 
part més baixa. 
 
 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Cal assegurar la classificació com a sòl no urbanitzable de tota l’àrea i 

establir un règim d’usos estrictament vinculats al desenvolupament de les 
activitats agràries tradicionals. 
 

b) Resulta imprescindible incorporar als planejaments urbanístics la 
prohibició de noves extraccions de pedra calcària del massís o 
d’ampliacions de les ja existents, així com la limitació de la implantació de 



 

 

tota mena d’infraestructures viàries, traçats de serveis, línies aèries de 
transport d’energia elèctrica i equipaments en l’àrea. 
 

c) El foment, ajut i incentiu del manteniment dels usos agraris i 
l’establiment d’un règim jurídic particular, podria potenciar-se mitjançant 
la figura d’un pla especial de protecció del medi natural i del paisatge. 
 

d) El règim jurídic fixat a les Normes Subsidiàries d’Ullà pel Sòl no 
urbanitzable Clau 14 Rústec, que afecta a una part d’aquesta àrea, és 
massa ampli, ja que possibilita la implantació de càmpings, habitatges 
unifamiliars, indústria i magatzems, usos que malmetrien els valors 
naturals en aquest indret. Així, caldria modificar aquesta zonificació tot 
limitant els usos possibles en aquesta àrea. 
 

e) L’extraordinari impacte ambiental i paisatgístic que comporta el 
manteniment de l’explotació de pedra calcària al peu del massís de 
Montgrí (impacte que es fa present i s’aprecia des de pràcticament 
qualsevol punt de la plana empordanesa, ja sia des la Carretera de Corçà 
a Vilamalla C-252 ja des la Carretera de Verges a Torroella de Montgrí GI-
640, i fins i tot des de la Carretera de Rupià a Torroella, Gi-632), justifica 
l’adopció de mesures ambientals sobre l’immediat cessament de 
l’explotació de la pedrera i la obtenció de la seva restauració. 
 

f) A tal efecte, convindria estudiar l’actual situació de l’autorització 
administrativa atorgada pel Departament d’Indústria a la pedrera i les 
possibilitats d’ampliació de sectors encara pendents d’explotar. D’altra 
banda, caldria avaluar econòmicament els drets d’explotació pendents 
d’execució, amb l’objectiu de plantejar la compra d’aquests drets per part 
de les administracions o bé per alguna fundació de caràcter ambiental.  
D’aquesta manera, es garantirien tant els drets del titular de la pedrera, 
que es veuria indemnitzat per l’extinció de l’activitat econòmica, com la 
salvaguarda dels valors ambientals i paisatgístics. 
 

g) Tanmateix, hauria d’endegar-se un projecte de recuperació de l’espai i de 
rehabilitació integral del mateix, acollint-se a les línies d’ajut obertes per 
a aquesta finalitat en favor de les administracions locals i d’altres entitats, 
per part del Departament de Medi Ambient. 
 

h) D’altra banda, seria convenient plantejar la incorporació d’aquesta àrea a 
l’espai d’interès natural del Montgrí, ja que els seus valors són en bona 
part idèntics amb aquells que es protegeixen al PEIN del Montgrí.  S’ha de 
fer constar que en la delimitació indicativa (inclosa al pla aprovat per 
Decret de la Generalitat núm. 328/92 de 14 de Desembre), ja es feia 
menció a la conveniència d’establir normes i actuacions tendents a la 
protecció estricta i a la restauració dels espais afectats per activitats 
extractives existents, abandonades o potencials. Va ser en la delimitació 
definitiva quan es va optar per excloure aquest sector, que es preveia 
inclòs inicialment. 
 

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. 

 
 



 

 

 
 
 

 


