
 

 

La Platera 
 
Codi: 33 

 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
62,3 ha. Torroella de Montgrí. 

 

Delimitació: 
 
Zona situada al sud del nucli de l’Estartit, entre el camí del Terme i el riu Ter. 
Cap a l’interior s’abasten espais de conreu fins a 700-900 m terra endins, de tal 
manera que hi queda inclòs el sector de la Platera que va ser colgat anys enrere 
amb l’objectiu de fer-hi una urbanització. 

 

Caracterització de l’espai: 
 

La Platera és una antiga zona de salicorniars i llacunes litorals, històricament 
menystinguda. L’actuació més contundent que patí aquest espai la trobem l’any 
1986, quan tones i tones de terra colgaren el sector amb la finalitat de fer-hi una 
urbanització que només va reeixir parcialment. Avui encara hi trobem les terres 
abocades i una mínima vialitat en forma d’un front marí de dubtosa estètica, just 
davant de la platja i adjacent a un sector inclòs dins del PEIN dels Aiguamolls del 
Baix Empordà. Als espais més interiors abunden les closes –sovint afitades per 
rengleres de tamarius–, en ocasions convertides en conreus. Quan les pluges 
són abundants o les llevantades afecten la costera, el conjunt de la zona queda 
encara parcialment inundat. 

Zona allargassada amb arbrat de tamarius a la part més interior, i fragmentada 
gairebé a primera línia de litoral a la franja costanera; presenta una ampla franja 
de sobreelevació del terreny natural, degut a intents no finalitzats d’urbanització. 

 



 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 

Es tracta d’un espai de gran valor ecològic, la recuperació del qual s’ha convertit 
en una veritable necessitat. La zona que s’inclogué dins del PEIN necessita la 
recuperació d’aquest espai per tal d’assolir unes mínimes dimensions que li 
atorguin altra vegada el paper que a aquestes maresmes litorals els correspon. A 
més del seu interès botànic, cal destacar la presència de nombroses aus 
aquàtiques –més en varietat que no pas en quantitat– en època de migració. 

 

Qualificació urbanística: 
 

Torroella de Montgrí 

 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- Rural de protecció agrícola, subzona agrícola 
general, clau RA-G. 

- Sistema hidrològic riu Ter i torrents, clau HT. 
- Sistema litoral dunar i salobrar, clau SL. 
- Sistema viari rural, clau VR1. 

 

• Sòl urbà: 
 

- Sistema d’espais lliure i zones verdes, clau 
ZV. 

- Equipament privat turístic, clau EPThi. 
- Sistema de comunicació viari vianants, clau 
VV. 

- Jardins privats, clau Jpi (PE010). 
 
 

Construccions existents: 
 

Petites barraques de camp. Dos càmpings molt propers a l’àrea la limiten 
visualment. El Mas de La Platera hauria de tenir una normativa de restauració i 
conservació comuna. 

 

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

La zona es troba molt afectada per les obres de construcció d’una urbanització 
que finalment no reeixí. Als espais més interiors, l’activitat agrícola ha desvirtuat 
també en gran mesura les closes i prats de dall que antigament dominaven el 
sector. 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 

S’imposa desmantellar les obres ja iniciades, així com la retirada de les terres 
que s’utilitzaren per colgar la maresma. Això s’hauria d’aprofitar per recuperar 
algunes de les llacunes litorals –similars a la bassa del Frare Ramon, encara 



 

 

existent– que ocupaven la zona a mitjans del s. XX. En aquest cas, la Platera es 
convertiria en un dels espais de major valor ecològic de les nostres comarques. 

 

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

 

a) L’adequada preservació de l’espai exigeix la seva classificació com a sòl 
no urbanitzable d’especial protecció, així com l’establiment d’un règim 
d’usos extraordinàriament estricte i restrictiu. 
 

b) La regeneració de la zona humida i la recuperació dels terrenys colgats i 
del front litoral, fa necessari el desenvolupament del règim de protecció 
mitjançant un pla especial dotat de mitjans econòmics per a la seva 
gestió. 
 

c) Resulta imprescindible la inclusió d’aquesta àrea al catàleg de patrimoni 
natural del municipi de Torroella de Montgrí. 
 

d) Aquestes fites de protecció són absolutament incompatibles amb la 
classificació d’una part d’aquesta àrea com a sòl urbà i la previsió, 
continguda al Pla General d’Ordenació Urbana de Torroella de Montgrí, de 
permetre l’edificació d’un gran equipament privat hoteler, sobre un solar 
de 8000m2 emplaçat en aquesta zona d’alta vàlua ecològica. 
 

e) El fet de que la urbanització d’aquest sector no hagués arribat a 
consolidar-se totalment permetia a les administracions públiques 
competents en matèria urbanística desclassificar tota la zona i adoptar les 
mesures de protecció adients, en haver-se efectuat molt recentment la 
revisió del planejament general de Torroella de Montgrí. 
 

f) Resulta necessari, en l’estat actual, procedir a la modificació puntual del 
PGOU de Torroella i desclassificar aquest sòl. 
 

g) D’altra banda, caldria prohibir o limitar al màxim la possibilitat de 
realitzar obres de canalització del Ter actualment prevista a l’article 27 de 
la normativa del PGOU de Torroella, reguladora del sistema hidrològic. 
 

h) Inclusió a l’Inventari de Zones Humides. 
 

i) Impuls i adopció d’especials mesures tant de planificació hidrològica com 
de gestió ambiental per part de les administracions competents 
(Departament de Medi Ambient, Agència Catalana de l’Aigua i en el seu 
cas Ajuntament de Torroella de Montgrí), que garanteixin la seva 
preservació i recuperació als efectes d’allò que es disposa a l’article 11 de 
la Llei d’Espais Naturals (Llei 12/85 de 13 de Juny).  Aquest precepte 
obliga a totes les administracions a adoptar mesures actives de 
preservació de les zones humides.  
 

j) Establiment de les faixes de protecció del litoral amb prohibició de tota 
activitat urbanitzadora com a mínim als 100 primers metres a comptar 
des la zona marítima terrestre i impedint la creació de barreres 
arquitectòniques als següents 500 metres.  Faixes de protecció i règim de 
servituds de litoral que poden fixar-se mitjançant la promulgació de 
normes de protecció d’aquest tram de costa. 
 



 

 

k) Tanmateix, seria adient la delimitació acurada de la zona marítim 
terrestre i la resta de zones de domini públic, per tal d’impedir la 
indeguda ocupació de les reradunes i zones temporalment inundables. 
 

l) Seria una mesura a tenir molt en compte la incorporació de tot l’espai al 
PEIN, ampliant l’actual delimitació dels Aiguamolls del Baix Empordà. 
 

m) La necessitat de gestionar aquest espai de manera activa, a fi i efecte de 
que arribi a assolir les potencialitats naturals latents en el mateix, el fan 
idoni per ser objecte d’un projecte ambiental específic a impulsar per 
alguna fundació o entitat d’interès general. 
 

n) Seria important, per excloure i apartar l’àrea dels permanents interessos 
especulatius immobiliaris, plantejar la possibilitat de l’adquisició dels 
terrenys per part de les administracions públiques, de fundacions 
ambientals o d’entitats i institucions sense ànim de lucre, o bé 
l’establiment de fórmules d’arrendament, cessió d’ús o d’altres, que 
garanteixin la seva efectiva recuperació. 
 

o) 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. 

 
 
 

 
 
 

 
 


