
 

 

Antic estany d’Ullastret i petits turons circumdants 

 
Codi: 39 
 

 

Superfície i municipis que es comprenen: 
 
437,90 ha. Fontanilles, Ullastret, Serra de Daró i Palau-Sator. 

 
Delimitació: 
 
Espai perfectament definit per la seva pròpia topografia, s’inclouen els terrenys 
que formen la depressió del que fou l’antic estany d’Ullastret i alguns dels turons 
o vessants que el delimiten. De forma genèrica, es troba afitat al Nord per la 
carretera de Serra de Daró a Llabià, pel Sud la d’Ullastret a Palau-sator, a l’Oest 
per la carretera GI-644 de Serra de Daró a Vulpellac, i a l’Est per la línia de 
carenes que dibuixen el puig de la Pineda Fosca, el puig de la Creu i el puig Vilar. 

 

Caracterització de l’espai: 
 

Espai de clara vocació agrícola on trobem, a l’antic llit de l’estany d’Ullastret, un 
mosaic de conreus de regadiu. Geològicament l’antic estany d’Ullastret s’ubica en 
una depressió tectònica limitada per falles normals que trenquen els materials 
terciaris, configurant petits turons. La zona es troba travessada en sentit O-E pel 
rec Traient, construït a mitjans del s. XIX amb l’objectiu de dessecar-la. A la 
cubeta d’inundació, dos petits turons que es constituïen com a illes: en una hi ha 
el Mas de l’Illa, restaurat i ampliat amb nous volums aquests darrers anys; a 
l’altra –l’Illa d’en Reixac–, on hi creix un petit bosc, s’hi localitza un jaciment 
arqueològic. Cercant-los trobem diversos turons, els quals han estat inclosos, en 
part. Entre aquests destaquem-hi el puig de Sant Andreu, amb el poblat ibèric, o 
el puig de la Pineda Fosca, amb una singular formació de coníferes. Val a dir que 
en aquests espais de relleu s’hi troben restes d’alzinars i vegetació de brolles, 
amb garric (Quercus coccifera), llentiscle (Pistacia lentiscus) o estepa negra 
(Cistus monspeliensis), entre d’altres espècies. Entre els cultius d’aquests 
vessants cal destacar-hi l’olivera. 



 

 

En el seu front marí, l’àrea es troba ocupada per un cordó de dunes i zones de 
sorrals al sector de rereplatja. Entre la vegetació, trobem el borró (Ammophila 
arenaria), el rave de mar (Cakile maritima), el panical marí (Eryngium 
maritimum), la lleteresa marina (Euphorbia paralias) i altres espècies pròpies 
d’aquests hàbitats. Pel que fa als elements arbustius, destaca la presència de la 
bufalaga marina (Thymelaea hirsuta). Arran de mar, i en relació a la fauna, és 
habitual el corriol camanegre (Charadrius alexandrinus).  

Del camí que discorre paral�lel a la zona, en surten petites derivacions que 
penetren a l‘interior de l’espai, i que són utilitzades pels vehicles. Al sector Sud, 
els ambients de rereduna i restes de joncars donen pas al bosc de ribera del riu 
Daró, on trobem espècies com els tamarius (Tamarix sp.), el pollancre (Populus 
nigra), els saules (Salix alba), el freixe (Fraxinus angustifolia), l’om (Ulmus 
minor) i el vern (Alnus glutinosa). 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 

 

Espai d’una singular bellesa per l’harmonia del paisatge i de les formes, 
perfectament integrat en un entorn de marcat caràcter rural. Encara que amb 
una certa periodicitat alguns sectors queden lleugerament embassats, l’estany 
com a tal es recupera molt de tant en tant (la darrera recuperació fou al 1994). 
Un consens entre propietaris i administració així com certes circumstàncies 
conjunturals, permetrien encara la recuperació d’aquesta antiga zona humida, 
paradigma del que fou una plana antigament curulla d’estanys i aiguamolls. Els 
espais de turons que parcialment s’inclouen, ajuden a delimitar perfectament la 
zona, alhora que constitueixen elements de complementarietat pel que fa als 
hàbitats representats al sector. 

 

Qualificació urbanística: 
 
 

Ullastret 
 

• Sòl no urbanitzable:  
- Protecció paisatgística, Clau 8. 
- Protecció jaciments arqueològics, Clau 9. 
- Protecció forestal, Clau 6. 
- Protecció agrícola, Clau 7. 
- Sistema de protecció de cursos d’aigua, Clau 

H i P. 
 

  
Fontanilles 

 
• Sòl urbà Unitat d’Actuació núm. 6. 

 
• Sòl  no urbanitzable: 

- Sòl rural secà SR. 
- Sòl agrícola regadiu S1. 

 
 
Serra de Daró 

 
• Sòl no urbanitzable. 

 



 

 

 
Palau-Sator 

 
• Sòl no urbanitzable: 

- Sòl agrícola Clau N2. 
- Sistema de comunicacions viàries, 

aparcament, clau VA. 

 
• Sòl apte per urbanitzar: 

- Clau 16 PP – Coma Morisca 

 
Construccions existents: 
 

Els annexos a les masies, amb manca de normativa comuna. El poblat ibèric al 
Turó de Sant Andreu, Mas de l’Illa, Mas Blanc, Mas Negre i Can Barris. 

 

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

La zona es troba en bon estat de conservació pel que fa a la configuració del 
paisatge, malgrat que les operacions de dessecació o de bombament d’aigua 
s’activen cada cop que l’aigua s’hi acumula. Els interessos agrícoles impedeixen 
que l’antic estany es presenti en ocasions en tota la seva riquesa natural. Com a 
impacte més significatiu destaca la presència d’una nau i pista per a l’envol 
d’aparells ultralleugers, una granja de cria de turons al sector de ponent (ja ha 
estat exclosa artificiosament de la delimitació feta en ell present Catàleg), així 
com algunes construccions menors al sector Sud i en les zones de vessant. La 
restauració del mas de l’Illa, amb nous volums edificats i elements 
contemporanis (piscina, hivernacle, etc.), ha contribuït a desvirtuar el caràcter 
rústic de la zona. 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 

Inicialment, no caldria cap altre requeriment que la continuïtat de les activitats 
agrícoles a la zona, si és possible amb la potenciació de les fileres d’arbres entre 
les diferents parcel�les. El trasllat de l’activitat d’envol d’ultralleugers s’hauria de 
tenir en compte. Atès que la recuperació del conjunt de l’estany es presenta avui 
en dia com quelcom difícil, es podria plantejar la recuperació d’alguns sectors o 
parcel�les com a zones anegades. En cap cas s’hauria d’admetre implantar noves 
construccions o ampliar les ja existents. 

 

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

 
a) Classificar tota l’àrea com a sòl no urbanitzable d’especial protecció, pels 

importants valors agrícoles i paisatgístics presents. S’hauria de fixar un 
règim d’usos, que permetés només aquells estrictament vinculats a 
l’activitat agrària.  En aquest sentit, caldria establir la prohibició d’ús 



 

 

d’habitatge unifamiliar aïllat i de tots els diferents als estretament 
vinculats amb el món rural. 
 

b) Cal impedir la implantació, mitjançant les declaracions d’utilitat pública i 
d’interès social, d’infraestructures tals com carreteres, abocadors i línies 
d’ata tensió, així com de camps de golf, càmpings-masia, magatzems 
industrials, etc.   

 
c) A tal efecte, caldria impulsar la redacció i aprovació d’un Pla Especial de 

protecció del paisatge i de millora del medi rural, amb la finalitat de 
garantir el manteniment de l’ús agrícola i fomentar la introducció dels 
arrossars i de cultius vinculats a l’agricultura ecològica. 

 
d) Seria convenient la inclusió de l’àrea al Catàleg de patrimoni natural dels 

diferents municipis. 
 

e) La protecció dels valors naturals i paisatgístics presents a l’àrea és 
incompatible amb la recent classificació d’una part d’aquesta com a sòl 
urbà per part de les normes subsidiàries de Fontanilles. Aquesta zona de 
sòl urbà del municipi de Fontanilles, s’integra en la Unitat d’Actuació núm. 
6 de les referides normes i permet el creixement cap al Sud del nucli de 
Llabià, possibilitant la construcció al vessant sud de la muntanya de 
diversos habitatges, així com l’obertura de nous vials. Aquestes 
edificacions i vials podria arribar a malmetre el paisatge.  

 
f) Per aquesta raó, s’aconsella la modificació puntual de les normes 

subsidiàries de Fontanilles i la desclassificació d’aquest sector, o bé la 
seva qualificació com a zones verdes, lliures i no edificables.  En aquest 
sentit, el mateix Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
va informar desfavorablement l’aprovació de les normes subsidiàries per 
la incidència negativa d’aquesta Unitat d’Actuació en tot l’entorn. 
L’informe desfavorable que no ha estat tingut en compte en aprovar-se el 
planejament. 
 

g) Tanmateix, els diversos règims de sòls no urbanitzables previstos al 
conjunt dels planejaments urbanístics dels diferents municipis (sòl rural 
de secà RU, agrícola de regadiu, etc.) haurien de ser millorats, ampliant-
se el règim de restriccions i de protecció de l’àrea, ja que permeten la 
implantació d’edificacions unifamiliars aïllades i altres usos no vinculats 
directament amb el món agrícola. Aquest és el cas de la regulació del sòl 
no urbanitzable inclosa al PGOU d’Ullastret, que permet usos industrials 
(article 211.4), construccions d’habitatges al sòl amb valors agrícoles en 
parcel�les de 15.000 m2 )molt inferiors a la Unitat Mínima de Conreu, 
article 208), o els usos de serveis i comerç (article 211.6). 
 

h) El conjunt d’aquesta àrea podria integrar-se en la gran figura del Parc 
agrari, a gestionar per un Consorci de les administracions locals 
implicades, i a constituir amb la resta d’àrees d’aquest Catàleg vinculades 
amb els Plans de Daró, els Estanys de Bellcaire de Pals i Boada, els Plans 
de Sant Feliu, Pals i Torrent, etc. 
 

i) Es podria plantejar l’adquisició o l’arrendament en aquest indret de 
determinades finques per part de fundacions ambientals per dur a terme 
projectes pilot de recuperació de la zona humida. 
 



 

 

j) Una fórmula de gran interès seria la signatura de contractes de custòdia 
de territori en aquesta àrea, per tal de fomentar i potenciar els seus 
valors naturals i per promoure l’agricultura ecològica i, fins i tot, la 
introducció de cultius humits com arrossars, etc. 
 

k) Es podria fer ús de la fórmula dels contractes territorials d’explotació, 
previstos a la Llei d’orientació agrària com a instruments idonis per a 
garantir una gestió ambiental adequada  i per a compensar el 
manteniment dels usos agraris a la zona. 

 
 

 


