
 

 

Parc Agrari del Baix Empordà 
 
Codi: 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
7176,92 ha. Verges, la Tallada d'Empordà, Bellcaire d’Empordà, Ullà i Torroella 
de Montgrí, Gualta, Jafre, Foixà, Ultramort, Serra de Daró, Parlavà, Ullastret, 
Forallac, Vulpellac, Peratallada, Palau-sator, Fontanilles, Corçà, Torrent, Rupià, 
Parlavà i La Bisbal d’Empordà. 

 
Delimitació: 
 
És un espai format per quatre polígons diferenciats: l’un corresponent a 
l’anomenat corredor d’Albons i que va des del nucli mateix de Tor fins al nucli de 
Verges i l’Illa de Jafre, resseguint al sud el Ter  i girant de nou cap al nord 
limitant el nucli d’Ullà i fins a Bellcaire d’Empordà nucli que queda totalment 
inclòs, envoltant l’espai d’interès dels Plans de Tor.  

Un segon polígon que forma l’espai és la plana al�luvial del Ter, que limita a 
l’oest amb el nucli de Torroella de Montgrí, ressegueix al nord els terraprims del 
Montgrí fins que gira a cap a l’est resseguint el final del nucli urbà de l’Estartit, el 
paratge natural del Ter Vell, la urbanització els Griells , La Platera, travessa el 
Ter i al sud ja pren el límit amb les Deveses de la Fonollera, El Pinell, el camí que 
va a la Rajoleria i enllaça amb la carretera GI-650 que ve de Pals cap a Torroella. 
Travessant de nou el Ter, paral�lelament a la carretera i arribant de nou al nucli 
de Torroella de Montgrí.  

El tercer: que inclou el tram mig del Ter i del Daró, el límit nord del qual és el 
curs del riu Ter, a l’oest l’Illa d’Avall i la ctra. a Rupià, la Riera de Llisquet , el 
nucli d’Ultramort i Parlavà, des d’on gira resseguint els nuclis de Matajudaica, 
Casavells i Corçà. Al S limita amb la C-255 i abans de la Bisbal gira resseguint el 



 

 

marge dret del Daró per sota el Puig d’en Ponç i vorejant el nucli de Ullastret fins 
a Serra de Daró on torna a trobar-se amb el Ter. 

El quart polígon se situa entre l’àrea descrita anteriorment i el nucli urbà de La 
Bisbal a l’Oest, l’Estany d’Ullastret i els Plans del Daró i el Rec del Molí al Nord, 
els Plans del Daró a Gualta i Fontanilles i Muntanya Seca a l’Est i l’EIN de les 
Gavarres al Sud, tot evitant el polígon industrial de Forallac. 

Caracterització de l’espai: 
 
 
L’espai està format per quatre polígons diferenciats:  

Un, al sud de Bellcaire d’Empordà, és una faixa de terreny agrícola situat entre el 
Ter i l’antic Estany de Bellcaire. Hi alternen els camps d’userda, blat de moro, 
melca, cereals d’hivern, jonquera i petits espais d’horta. L’espai és configurat per 
una complexa xarxa de canals i recs de diferent ordre, per on hi circulen aigües 
molt calmes que propicien l’aparició d’interessants comunitats vegetals 
d’hidròfits. 

L’espai incorpora un segon polígon corresponent a la plana del Baix Ter entre els 
nuclis de Pals, Torroella que és configurada també per una nombrosa xarxa de 
recs i canals que propicien l’aparició d’hidròfits. A la plana d’inundació del Ter on 
l’activitat és predominantment agrícola, hi domina el conreu de cereals a la part 
més baixa i farratges a la part més alta. Es troba lliure d’edificacions i processos 
urbanístics que alternin la naturalesa agrícola de l'àmbit. Té un important 
entramat de camins, vies per a bicicletes i usos agraris diversos. Aquest mosaic 
agrari esdevé un interessant pas obert i per a la fauna on els perills són mínims 
alhora que hi ha disponibilitat d’aliment i refugi. S’hi configura un paisatge d’una 
singular harmonia i bellesa, encara que es troba amenaçat pel desenvolupament 
del polígon industrial i les urbanitzacions que s’enfilen al Montgrí que alteren 
l’harmonia i la bellesa d’aquesta petita àrea del reralitoral. 

El tercer polígon seria el configurat per la plana al�luvial del Daró en el seu tram 
mig i la seva confluència amb el Ter. El paisatge es caracteritza també per ser 
agrícola amb conreu extensiu que configura un mosaic a l’entorn dels dos eixos 
fluvials. 

El quart polígon correspon als trams mitjos de les conques hidrogràfiques de la 
Riera de Vulpellac, el Torrent de la Revetlla i una part de la conca endorreica de 
l’Estany d’Ullastret. La geomorfologia de l’espai configura un paisatge ondulat 
que combina camps conreu extensiu i monticles arbrats, amb poblacions 
d’urbanisme i arquitectura típicament rural. En quant a les associacions vegetals 
no és protagonista cap formació concreta més enllà de clapes de freixeneda o 
alzinar en galeria creixent a les ribes del Torrent de la Revetlla. La fauna és 
típica dels cultius de secà (perdiu, guatlla, torlit) i escau remarcar la presència 
de tres espècies d’arpelles (arpella vulgar, arpella pàl· lida i esparver cendrós) lligades a 
cultius cerealistes, tot i que l'arpella vulgar cria i caça als canyissars dels 
aiguamolls. Malgrat la zona no és hàbitat de cria d’aquestes espècies, sí que 
correspon a un hàbitat d'hivernada i de dispersió postnupcial (dels joves després 
de la cria). 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 

Al sud de Bellcaire malgrat la parcial eliminació dels marges arbrats entre les 
diferents parcel�les, aquest espai és encara força representatiu del característic 
paisatge empordanès. A banda de les seves qualitats estètiques, la zona esdevé 
un connector paisatgístic entre l’antic estany de Bellcaire, doncs cal tenir present 



 

 

que aquest espai acull una avifauna molt interessant gràcies al potenciament, els 
darrers anys, del conreu de l’arròs. Així doncs, al sector s’hi pot trobar 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. 

A la plana del Baix Ter apareixen espècies vegetals i faunístiques lligades als 
ambients de brolles i pedregosos i també espècies d’ambients fluvials i d’aigües 
estancades. Tot i que si bé s’ha de reconèixer que el Montgrí manté un estat de 
conservació bo i que en el Ter hi destaquen tota mena d’accions 
artificialitzadores que banalitzen i ruderalitzen el seus valors naturals, cal 
reconèixer aquesta àrea com a vital per millorar aquest últim espai i el paisatge 
global de la Costa Brava.  Aquest tram de la plana del Baix Ter esdevé a més 
l’única via d’accés per connectar el Ter amb el Montgrí, ja que a la banda interior 
s’hi desenvolupen els nuclis de Torroella de Montgrí i Ullà i al litoral, el de 
l’Estartit i llurs urbanitzacions, que han ocupat els contraforts del Massís aïllant-
ne perillosament el seu vessant sud. 

Finalment la zona al�luvial del Daró i la seva confluència amb el Ter configura un 
espai ampli i obert que  espai de fons a tota la zona litoral i esdevé la gran plana 
d’accés des de l’interior on el paisatge canvia formant unitats geogràfiques molt 
més tancades i encerclades per relleus més alts. 

El quart polígon, als entorns de Canapost i Peratallada mereixen la denominació 
de paisatge pintoresc per constituir una àrea on el desenvolupament 
transformador no ha tingut una incidència significativa. Els itineraris per visitar 
els petits nuclis urbans que el poblen es fan per vies de comunicació de petita 
embergadura, poc trànsit i velocitat alentida, fets que afavoreixen el gaudi del 
paisatge i l’aturada en uns pobles que preserven la seva autenticitat 
arquitectònica perquè no s’hi han desenvolupat construccions modernes de 
forma massiva (a excepció del polígon industrial de Vulpellac). Cal destacar tota 
l’àrea al Sud de la C-66 com a zona de pre-parc de l’EIN de les Gavarres i 
connector paisatgístic i ecològic d’aquest espai amb la plana del Baix Empordà. 

 

Qualificació urbanística: 
 
La important dimensió de l’àrea aquí delimitada i els nombrosos planejaments 
municipals afectats fan que no es realitzi un anàlisi detallat de les 
determinacions dels mateixos i de les classificacions i qualificacions urbanístiques 
que els afecten, de manera que ens limitem a formular propostes globals que 
garanteixin la conservació integral de l’espai. 

Aparentment, el Parc Agrari pot veure’s afectat i incloure diversos sòls 
urbanitzables o sòls aptes per urbanitzar en alguns dels municipis que el 
conformen. 

 

Construccions existents: 
 
Els entorns de Canapost i Peratallada no presenta alteracions significatives a part 
de la terrera de la Bòblia Llença prop del nucli de Canapost i el polígon de 
creixement en xalets de Peratallada. El polígon industrial de Vullpellac en canvi 
constitueix una agressió important sobre el medi, que perd en aquest tram tot el 
seu caràcter, afecta les rieres que baixen de les Gavarres i els moviments 
poblacionals. 

Cal tenir en consideració també el continu urbà que es va desenvolupant al llarg 
de les carreteres que uneixen Torroella i l’Estartit i Torroella i Pals. 



 

 

Els camps regats pel curs del Daró més avall de la Bisbal són envoltats per un 
seguit de pobles (Castell d’Empordà, Casavells, Matajudaica, etc.), que delimiten 
un paisatge agrícola ben equilibrat i que s’eixampla poc a poc fins a trobar el 
Ter. A mà dreta hi trobem els terraprims i planes de garriga de Canapost, 
Ullastret, etc. quedant encerclats aquests per turons plens de vegetació. Els 
nuclis medievals conserven l’ús agrícola i mantenen una arquitectura popular de 
gran qualitat en un espai propi de l’Empordanet, ondulacions suaus que 
combinen conreus de secà, bosquines i torrents. 

Al nord, les construccions interessants, excepte en el veïnat de Canet de la 
Tallada, corresponen sempre a antics masos – i es troben sempre asseguts a la 
perifèrica geogràfica del terraprim, peudemont o faldilles dels turons i carenes,- 
alhora també hi trobem petites barraques d’ús agrícola i, fins i tot alguna nau. 
Llevat d’alguna construcció aïllada i del propi veïnat rural de Canet de la Tallada 
l’espai no té construccions significatives a excepció del castell de Canet. 

A la plana del Baix Ter apareixen construccions a banda i banda de la carretera 
de l’Estartit. Tot i que ara, no donen la sensació de continu, però en un temps 
proper i si no s’evita la construcció de noves infraestructures, pot esdevenir un 
problema. Altrament també s’ha d’assenyalar la presència del Kàrting i d’alguna 
nau industrial com a elements discordants de l’entorn natural periurbà. Resulten 
d’especial interès els diferents masos fortificats amb torres de defensa existents 
a la zona. 

En el tram baix del Daró, a la carretera de Pals, si bé encara es guarda un 
terreny agrícola de qualitat barrejat amb un paisatge d’aiguamolls cal també 
alertar de qualsevol intervenció fora dels nuclis urbans, doncs podria produir-se 
un augment, ja excessiu hores d’ara com per exemple amb els camps de golf, de 
construccions i activitats ben alienes a les agrícoles. 

 

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

En general podem considerar que el conjunt de l’àrea es manté en un bon estat 
de conservació. Com a aspectes negatius però, cal assenyalar l’eliminació dels 
elements arbrats que delimitaven les diferents finques i la presència d’algunes 
esteses elèctriques. Cal també recordar la presència de la carretera que uneix els 
nuclis de l’Estartit i Torroella que a l’estiu es converteix en una via de trànsit 
intens i en un greu perill i amenaça per la fauna que habita a la zona. 

Entren també en conflicte el trànsit i les activitats que es puguin anar 
desenvolupant al llarg de la carretera de Torroella a Pals que minven les funcions 
ecològiques de l’espai respecte les àrees d’interès que l’envolten. Apareixen usos 
potencialment incompatibles amb la preservació de l’espai: creació de camps de 
golf, urbanitzacions, càmpings o infraestructures d’oci massiu. 

Tanmateix, alguns sòls poden veure’s afectats per futurs desenvolupaments 
urbanístics i per l’aparició d’urbanitzacions de segones residències en municipis 
quin caràcter rural i predominantment agrícola i ramader, no sembla justificar la 
necessitat ni la conveniència de la seva incorporació al fenomen urbanitzador i 
devorador de sòl, impulsat per la important pressió especulativa present a la 
zona. 

Als entorns de Canapost i Peratallada l’impacte més rellevant correspon a la 
carretera  C-66 que en aquest moments ja representa una barrera que divideix 
l’espai en dos. Aquesta carretera té previst el seu desdoblament fet que 
motivaria una fragmentació definitiva de la connectivitat entre l’EIN de les 
Gavarres i la plana del Baix Empordà. A l’àrea també s’hi han detectat vàries 



 

 

granges de porcs, i s’han pogut constatar els efectes en els cursos fluvials en 
forma eutrofització del Torrent de la Revetlla i pudors molt molestes. Visualment 
també són impactants la Terrera de la Bòbila Llença, el polígon de creixement en 
xalets de Peratallada i la transformació total en aquest tram del paisatge 
riberenc del torrent mencionat. El bosc de ribera de fet apareix força 
desestructurat en la majoria del torrent. Fora de l’àmbit, al Sud de la C-66 el 
polígon industrial de Vulpellac produeix un impacte visual i possibles impactes 
ambientals sobre rieres tributàries de la Riera de Vulpellac. Cal prevenir que el 
polígon s’estengui al nord de la via comarcal per mantenir l’àrea lliure de 
transformacions. Cal considerar en darrer lloc els rumors de construcció d’un 
Ecoparc a l’àmbit dels Clots de Sant Julià a Vulpellac. 

La contaminació de les aigües per nitrats mereix un comentari apart. A més 
d’una presència relativament molesta de granges de porcs en l’àmbit del parc 
agrari, també han tingut un fort impacte en les aigües dels municipis Corçà, 
Foixà, Jafre, Parlavà i Serra de Daró, on els nivells de nitrats es troben per sobre 
dels legalment permesos. 

 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 

Seria molt interessant conservar aquest espai amb els usos actuals, tot intentant 
de preservar-ne la riquesa de cultius i la integritat del paisatge.  

Es recomana la continuïtat de les activitats agrícoles i a ser possible potenciar les 
fileres d’arbres entre les diferents parcel�les. Les construccions per a l’habitatge 
han de quedar limitades a les actualment existents, i si s’han de fer 
restauracions de manera que es respecti 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. Altrament es recomana també la limitació d'edificacions o 
infraestructures al voltant de la  carretera a l’Estartit ja que en aquesta zona 
significaria el tancament definitiu de la porta que uneix el Montgrí amb el Ter.  
Per últim seria de caràcter urgent la desviació o el soterrament de les principals 
esteses elèctriques que travessen la zona i així millorar la qualitat ambiental 
d’aquesta àrea. 

Cal també evitar el creixement desorbitat per garantir una certa continuïtat entre 
els diferents espais presents i així aconseguir que aquesta gran àrea sigui un 
enclavament important per l’equilibri entre la conservació de la biodiversitat i del 
paisatge i l’activitat agrícola, a més de poder conservar uns espais que cada 
vegada són més vulnerables davant el creixement urbanístic actual. 

Els objectius ambientals en polígon 4 s’adrecen en tres sentits: conservació de la 
biodiversitat, de la coherència paisatgística i de les activitats agràries. Per la 
primera qüestió són necessàries mesures per garantir la connectivitat biològica 
entre l’EIN de les Gavarres i la plana degut a l’efecte barrera de la C-66, i 
considerant la possibilitat del seu desdoblament, aprofitant especialment els 
cursos fluvials i les masses boscoses que s’estenen a banda i banda. En relació a 
la coherència paisatgística cal actuar per minimitzar l’impacte visual de la 
Terrera de la Bòbila Llença, i mesures encaminades a aquesta finalitat pel 
polígon de Vulpellac, així com mesures de contenció urbanística per impedir una 
expansió d’urbanitzacions com la de Peretallada. Cal dotar també l’àrea d’un pla 
especial agrari per fomentar la preservació de la diversitat en els usos 
agropecuaris i forestals del sòl, incorporant criteris de producció ecològica. 
Aquest instrument de planificació i gestió pot ser la base per a la preservació del 
conjunt de valors esmentats, ja que l’activitat agrària és l’origen de la 
multifuncionalitat i bellesa del polígon. Els Clots de Sant Julià mereixen un seguit 



 

 

d’actuacions de conservació com: delimitació i protecció del conjunt amb un Pla 
Especial; senyalització informativa i dissuasòria d’activitats no permeses; 
senyalització d’un itinerari únic; protecció i avís de zones amb risc de caiguda; 
tancament de zones molt erosionades; neteja selectiva del sotabosc i d’arbres en 
mal estat. 

Com a consideració prioritària a nivell global del Parc Agrari del Baix Empordà 
destacar la problemàtica de la contaminació per nitrats. En primer lloc cal una 
política decidida a prevenir l’expansió d’aquesta pol�lució a nous municipis i 
vetllar per una aturada del procés en els que ja es troben afectats, així com 
mesures per reduir-la i per subministrar aigua en condicions de potabilitat a la 
xarxa de consum públic. 

 
 

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

 
 

a) Tota l’àrea ha d’ésser objecte de classificació com a sòl no urbanitzable 
atès el seu especial valor agrícola, a fi i efecte de garantir la seva exclusió 
de qualsevol transformació urbanística.  En especial atesa la naturalesa i 
condició del sòl agrari d’element estructurador i equilibrador del territori. 
 

b) La segura presència de sòls quina classificació urbanística possibilita la 
instal�lació d’usos manifestament incompatibles amb els valors i 
condicions naturals d’aquest sòl i que permeten la implantació 
d’urbanitzacions, camps de golf, Polígons Industrials, exigeix l’anàlisi 
atent de tots els planejaments urbanístics aplicables i l’adopció de 
mesures tendents a procedir a la seva Revisió o modificació puntual, a fi i 
efecte de desclassificar aquests sectors. 
 

c) Un Pla especial de protecció i millora del medi natural hauria d’establir un 
règim jurídic adequat per a la preservació de tot l’espai.  En particular 
caldria fixar un règim d’usos estricte en el que s’impedís l’aparició de 
noves construccions, habitatges, naus industrials i infraestructures que 
deteriorin l’estat natural del sòl, o bé on es limiti al màxim possible la 
seva implantació. Tanmateix el Pla Especial hauria de dotar-se de mitjans 
econòmics per tal de possibilitar fomentar el manteniment o la 
recuperació d’activitats agràries compatibles amb els valors naturals de la 
zona. 
 

d) En qualsevol cas caldria prohibir tota mena de construccions a banda i 
banda de carretera i en una franja de sòl no inferior a 100 metres, per 
impedir la definitiva fragmentació de l’espai. 
 

e) Tanmateix hauria de limitar-se la canalització, entubament o cobertura de 
la xarxa de recs i canals existents a la zona. 
 

f) Seria convenient incorporar al Catàleg de Patrimoni natural del municipi 
les zones de major interès natural de l’àrea, amb la finalitat de garantir la 
seva preservació.  En especial cal actuar amb urgència per prevenir la 
implantació d’un Ecoparc en l’àmbit dels Clots de Sant Julià a Vulpellac. 
 

g) Caldria prohibir la instal�lació de noves explotacions ramaderes porcines a 
tota l’àrea atès el seu greu impacte sobre el medi natural (contaminació 
per nitrats, gestió dels residus, etc.). 



 

 

 
h) Hauria d’eliminar-se de tota l’àrea, la possibilitat d’implantar-hi l’ús 

càmping caravàning o instal�lacions de gestió de residus o deixalleries, 
usos possibles actualment, entre d’altres, al municipi de la Tallada 
d’Empordà en la zona qualificada per les Normes Subsidiàries de 
Planejament d’aquest municipi com a sòl no urbanitzable amb la clau RU 
de zona rural 
 

i) Resulta convenient revisar la situació urbanística en la que es troba el sòl 
urbanitzable de Peratallada i molt especialment el Polígon industrial de 
Vulpellac, a fi i efecte de preservar, limitar o impedir la seva ampliació 
atès l’extraordinari impacte paisatgístic que es genera.  A tal efecte 
convindria procedir a la modificació dels planejaments urbanístics en cas 
de que no haguessin estat totalment desenvolupats aquests sòls i no es 
trobés encara executada tota l’obra urbanitzadora.  En particular, es 
requereix una actuació decidida en relació al Polígon industrial de 
Vulpellac que constitueix una de les operacions urbanístiques més 
agressives i amb major impacte contra la bellesa i l’harmonia del paisatge 
que s’han executat als darrers temps a tota la zona. 

 
j) L’alta qualitat agrícola del sòl justifica la seva inclusió al Pla Sectorial 

agrari de Catalunya i la seva exclusió de qualsevol transformació 
urbanística. 
 

k) Per garantir la consecució dels objectius del present Catàleg, seria 
d’especial valor que les Administracions Públiques implicades –el Consell 
Comarcal del Baix Empordà, la Diputació de Girona, la totalitat dels 
Ajuntaments afectats, i, en el seu cas, el propi Govern de la Generalitat- 
configuressin un Consorci públic, amb participació dels sectors socials 
afectats i creessin un Parc agrari, quin objectiu fos la promoció, ajut i 
conservació dels usos agraris i l’atorgament de mesures de foment. 
 

l) La condició del sòl agrari com a element equilibrador del territori, i el fet 
de que tot el Baix Empordà es trobi sotmès a fortes pressions 
urbanístiques i especulatives exigeix la preservació d’aquest sòl agrícola, 
classificació com a sòl no urbanitzable en aplicació de les prescripcions 
contingudes a la Llei d’orientació agrària de Catalunya així com l’adopció 
de mesures específiques. 
 

m) Caldria aplicar mesures administratives i fiscals especials per garantir el 
manteniment dels usos agraris del sòl.  La signatura de contractes 
territorials d’explotació previstos a la Llei d’orientació agrària, l’obertura 
de línies d’ajut i de suport a la pagesia i l’atorgament de bonificacions de 
caràcter fiscal pel sòl destinat a aquests usos serien eines a tenir en 
consideració. 
 

n) Resultaria d’interès la delimitació per part de l’Agència Catalana de 
l’Aigua de les zones inundables als marges del riu Ter i del Daró, i la 
fixació del domini públic hidràulic, del sistema hidrogràfic, i de les àrees 
d’influència. Operació que convindria realitzar també pel que fa a tots els 
recs, canals i rierols existents a la zona, així com impulsar un Programa 
ambiental de recuperació de les seves condicions naturals. 

 
o) Part de l’àrea immediata al Montgrí, i les zones inundables i d’aiguamolls 

del Baix Ter hauran d’ésser incloses al Pla d’espais d’interès natural de 



 

 

Catalunya en l’EIN Aiguamolls del Baix Empordà i haurien d’ésser 
declarades Parc natural. 
 

p) Els clots de Sant Julià han d’ésser objecte d’especial protecció mitjançant 
l’aplicació de les figures de preservació específica previstes a la Llei de 
Protecció del Patrimoni Cultural Català atesos els jaciments arqueològics i 
la presència de les antigues pedreres romanes. 
 

q) Cal realitzar un Estudi per tal de fer permeable la Carretera C-66 i la 
resta d’instraestructures viàries que quartegen aquests sòls agrícoles, 
executant passos de fauna i adoptant mesures correctores del seu 
impacte. 

 
 

 
 


