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Sistema urbà de Palafrugell 

 

 

 

 

Pla territorial parcial de les Comarques gironines.  
Estratègies de desenvolupament i altres determinacions 

 

Àmbit del sistema urbà de Palafrugell. Model territorial. Vertebració del territori 

 
Font: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques  

(antecessor de l’actual de Territori i Sostenibilitat), Pla territorial parcial de les Comarques gironines. 

 

L'àmbit del sistema urbà de Palafrugell té una extensió de 74,1 km
2
. L’orografia és relativament important, atesa la 

presència del massís de Begur i de les Gavarres: el 50,7% del sòl té un pendent inferior al 10% i el 25,9%, el té 
superior al 20%.  

Es compon de 5 municipis: Palafrugell  –que és el cap del sistema–, Begur, Mont-ras, Regencós i Torrent. 

El Pla territorial parcial de les Comarques gironines (PTPCG) identifica 20 nuclis, als quals els assenyala 
l’estratègia de desenvolupament corresponent. A Palafrugell i Mont-ras, els assigna la de creixement potenciat. A 
Begur, Regencós i Torrent, l’estratègia de creixement moderat. Als nuclis costaners de Tamariu, Llafranc i Calella, 
l’estratègia de desenvolupament qualitatiu,. La resta de nuclis són petits assentaments dispersos i, a tots, els 
assenyala l’estratègia de millora i compleció. En total, els nuclis ocupen una superfície 671 ha.  

El PTPCG identifica tres àrees especialitzades d’ús industrial i/o logístic, que conformen l’únic polígon industrial 
de l’àmbit, situades als termes de Palafrugell, Begur i Regencós. Les 17 àrees especialitzades restants són d’ús 
residencial i se situen, principalment, a prop del litoral. Entre aquestes, destaca Begur, amb una superfície 
d’àreees especialitzades molt important. La superfície ocupada per la totalitat de les de l’àmbit és de 987 ha de 
sòl d’ús residencial de baixa densitat i 102 ha de sòl d’ús industrial. 

Dels municipis costaners de l’àmbit del sistema urbà de Palafrugell, no tenen el planejament general urbanístic 
adaptat al PTPCG Begur i Mont-ras i, per tant, se n’avalua la sostenibilitat dels sòls d’extensió per tal d’adaptar-
los als principis i directrius vigents. 

La proposta del PTPCG és la de fomentar l’estructuració de l’àrea urbana de Palafrugell i Mont-ras, vista 
l’existència de sòl amb aptitud per admetre desenvolupaments urbanístics amb els criteris del planejament 
territorial, de manera que tingui capacitat per polaritzar una part significativa dels creixements demogràfics 
previstos fins a 2026. 

El Catàleg de paisatge de les Comarques gironines, aprovat definitivament del 23/10/2010, inclou la majoria de 
l’àmbit dins la unitat de paisatge 7. Gavarres marítimes; una porció de Begur i bona part de Torrent, dins la unitat 
de paisatge 9: Empordanet - Baix Ter; i una franja a l’oest dels termes de Torrent, Palafrugell i Mont-ras, dins la 
unitat de paisatge 12: les Gavarres. 

El PTPCG inclou a les Normes d’ordenació territorial, les Directrius del paisatge, que incorporen els 18 objectius 
de qualitat paisatgística del Catàleg a l’article 3.2. Els articles 3.3 a 3.20 desenvolupen les directrius de paisatge, 
una per a cada objectiu de qualitat paisatgística. 

 

Sistema urbà de Palafrugell. Estratègies de desenvolupament  
assenyalades pel Pla territorial parcial de les Comarques gironines 
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Font: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques  
(antecessor de l’actual de Territori i Sostenibilitat), Pla territorial parcial de les Comarques gironines. 

Sistema urbà de Palafrugell. Habitatges principals necessaris en 2026,  
habitatges totals acabats entre 2002 i 2018, i població, 2018 

Àmbit de referència

Sistema urbá Palafrugell 2.509 4.575 22% 2.066 182% 28.485 4.060 14%

Begur 977 22% 3.934 308 8%

Mont-ras 104 16% 1.691 7 0,4%

Palafrugell 3.494 23% 22.860 3.745 20%

Torrent 41 45% 165 -15 -8%

Regencós 20 11% 276 11 4%

*Estimació necessitat habitatges principals 2026 PTPCG, segons el pes de la població de l'àmbit de referència 

 respecte a la comarca de l'Alt Empordà (dades any 2011)

Font: Elaboració pròpia, dades: Secretaria d’habitat urbà i territori, DTeS, IDESCAT

Evolució població 2002-2018 
(nombre i percentatge)

Estimació 

necessitat  

habitatges 

principals 2026*

Habitatges totals 

construïts 2002-

2018**

Increment 

habitatges 2001-

2018

∆ construcció**-

estimació 

necessitat* (nombre)

Construcció**-

estimació 

necessitat* (%) Població 2018

 Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Departament de Territori i Sostenibilitat, Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori. 

 

Els objectius de qualitat paisatgística principals en relació amb els assentaments de l’àmbit són, textualment, els 
següents: 
 Uns assentaments urbans amb un creixement ordenat, respectuós amb la seva singularitat, amb perímetres 

nítids, dimensionat d’acord amb les necessitats reals i que no comprometi els valors del paisatge dels espais 
circumdants (OQP1). 

 Unes entrades dels nuclis urbans ordenades i projectades en relació amb el paisatge circumdant, amb uns 
passejos arbrats recuperats i reestructurats com a elements caracteritzadors del paisatge (OQP2). 

 Unes àrees especialitzades d’ús industrial, logístic, comercial, d’oci o d’altres usos terciaris, ubicades en 
zones visuals no preferents o notòries i dissenyades o redissenyades tenint en compte la integració en 
l’entorn, els tractaments de façana i les tipologies constructives, com també que respectin els espais 
identitaris i patrimonials de les poblacions on s’ubiquen (OQP4). 

 Un sistema d’urbanitzacions ordenat i integrat en el paisatge, de manera que es minimitzi el seu impacte 
visual i es valoritzi la seva imatge (OQP10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Unes fites i fons escènics preservats i revaloritzats que es mantinguin com a referents visuals i identitaris de 
qualitat (OQP17). 

 Una façana marítima que mantingui la identitat paisatgística de cada lloc i els valors propis de caràcter 
natural, històric, cultural i etnogràfic bastits a primera línia de costa (espais naturals, camins de ronda, fars, 
edificis d’estil modernista i colonial, passejos marítims, “tinglados” i instal·lacions portuàries) (OQP18). 

D’acord amb el PTPCG, l’estimació de necessitats d’habitatge principal per al sistema urbà de Palafrugell en 2026 
seria de 2.509 habitatges. Altrament, la construcció d’habitatges en el període 2002-2018 ha estat de 4.575 
unitats (el 22% d’increment), mentre que la població ha crescut en 4.060 persones (el 14%). Entre 2002 i 2018, 
s’ha construït, pràcticament, el doble d’habitatges dels que el PTPCG havia previst com a principals per a 2026. 
En el mateix període, la població també ha crescut, però, proporcionalment, en menor mesura, cosa de la qual 
resulta una ràtio d’habitants per habitatge nou de 0,88, cosa que denota el fort pes de l’habitatge de segona 
residència o la presència d’habitatge buit en aquest període. Les darrers dades de l’IDESCAT sobre aquesta 
darrera variable a Catalunya són de 2011, segons les quals, per al conjunt dels municipis de l’àmbit, hi havia 
1.745 habitatges buits, la major part al municipi de Palafrugell. 

La comarca del Baix Empordà, on s’inclou el sistema urbà de Palafrugell, segons les projeccions de població per 
a 2038 formulades per l’IDESCAT, creixeria un 9,48% respecte de la població de l’any 2018. Begur passaria de 
3.934 a 4.307 habitants i Mont-ras, de 1.691 a 1.851 habitants, cosa que significaria un creixement similar de 
9,47% respecte de la població de 2018. 

El Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) i el Pla director urbanístic dels àmbits del 
sistema costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat (PDUSC-2) 
incorporen dins l’àmbit respectiu part del terme dels municipis del sistema urbà de Palafrugell. Atès l’objectiu 
d’aquest document, només es tenen en consideració les  directius i les condicions específiques dels PDUSC-1 i 
PDUSC-2  per als sòls objecte de revisió del PDURSNS_LG i, per tant, es considera que tenen incidència al 
terme municipal de Begur. 

El Pla director urbanístic de les Àrees residencials estratègiques de les comarques de Girona, aprovat 
definitivament el 13 de març de 2009, té incidència en el nucli de Palafrugell, en el qual estableix tres àrees 
residencials estratègiques: Pi i Maragall PMU 1.7-1.9, SUD 1.1 Piverd Est i SUD 1.4 el Terme. 
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1. Begur 

 
 

Municipi de Begur. Població, 2018 

 

Assentament urbà habitants

Begur 2.631

Esclanyà 814

Aiguablava 34

Aiguafreda 29

Fornells 128

Riera, sa 111

Tuna, sa 104

Racó, el 83

Total població 3.934  

 Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

El municipi de Begur, amb una superfície de 20,66 km
2
, s'emplaça a l’est de la comarca del Baix Empordà, en un 

cap que porta el mateix nom que el municipi. Limita al nord amb Pals i Regencós; a l’oest i el sud, amb 
Palafrugell; i a l’est, amb el mar Mediterrani. 

Morfològicament ,es tracta d’un municipi mitjà quant a superfície, amb una orografia complexa i pendents per 
sobre el 20% en la meitat est del terme, amb les muntanyes de Begur. A l’extrem oest, l’orografia s’aplana. El 
nucli principal se situa a les muntanyes, a uns 200 metres sobre el nivell del mar i a 1,5 km de la costa en línia 
recta. 

El municipi té un nucli principal de població, Begur, amb 2.631 habitants i un de secundari, denominat Esclanyà, 
amb 814 habitants. A part d’aquests, hi ha tres assentaments històrics i diversos assentaments residencials de 
baixa densitat que ocupen grans superfícies de les muntanyes entre el nucli principal i la línia de costa, tot 
buscant les petites cales i platges del litoral. Aquestes àrees acumulen la resta d’habitants del municipi, i tenen un 
pes relatiu sobre el total del 18% en habitants i del 86% en superfície de sòl. 

Actualment, els espais intersticials que han quedat entre les àrees residencials estan protegides i formen part de 
l’espai del PEIN de Muntanyes de Begur i de la xarxa Natura 2000. 

Quant a comunicacions, tan sols són per carretera, amb vies secundàries que acaben en el municipi sense 
continuïtat. La principal és la carretera GI-653, que ve de Regencós i comunica amb la C-31, i, també, cal 
destacar la carretera GIP-6531, que ve de Palafrugell i enllaça amb els nuclis menors. Les urbanitzacions de la 
costa d’Aiguablava i d’Aiguafreda es connecten al nucli històric a través de les carreteres secundàries GIV-6532 i 
GIV-6534, respectivament, les quals són molt estretes, només amb dos carrils en doble sentit i trams d’un sòl 
sentit i majoritàriament sense voreres. En general, la mobilitat del municipi es força complicada i l’accés cap al 
nucli urbà pot comportar llargs recorreguts. 

En total, hi ha 5.225 habitatges, dels quals el 32 % són principals i el 63 %, secundaris, segons les últimes dades 
de l’IDESCAT (2011), i el 4,2% estaven desocupats, amb una ràtio de 0,75 habitants per habitatge.  

De 1998 a 2008, Begur va tenir un augment constant i important de població, que el va fer passar dels 3.179 als 
4.304 habitants. A partir de 2008, la població va iniciar un període de descens que ha arribat fins a 2017 i ha 
estabilitzat la població durant dos anys a la línia dels 3.934 habitants (IDESCAT). 

Les parcel·les no edificades residencials representen el 23% de les totals en sòl urbà consolidat i ocupen una 
superfície d’unes 103 ha. Hi ha 73 parcel·les no edificades destinades a habitatges plurifamiliars i 867 a 
unifamiliars. S’estima un potencial mínim de 1.159 habitatges pendents d’edificar. Cal indicar que la major part de 
les parcel·les residencials no edificades es troben dins de les àrees de baixa densitat, allunyades dels nuclis 
històrics (Observatori del Territori, 2019). 

D’acord amb aquestes dades, es conclou que és un municipi sense demanda d’habitatges per creixement 
endogen i amb romanent d’habitatges buits sobre el total per cobrir les necessitats dels propers anys. 

L'economia del municipi es basa en el sector serveis, que ocupa el 70% de la població, i hi ha un total de 2.282 
places turístiques, de les quals 1.278 en càmpings (IDESCAT, 2018). El següent sector de l’economia és el de la 
construcció, amb el 16%, seguit de l'industrial, amb el 13%,mentre que l'agricultura és un sector testimonial, tot 
segons les dades d’afiliats a la Seguretat social (IDESCAT, 2019). 

Estratègia territorial de desenvolupament dels assentaments 

El Pla territorial parcial de les Comarques gironines (PTPCG) assenyala al nucli Begur l’estratègia de 
creixement moderat per tractar-se d'un nucli que, per les condicions de sòl i de connectivitat, pot tenir un 
creixement proporcionat a la pròpia realitat física com a àrea urbana. A la resta de nuclis –Esclanyà, els 
Blanquers, Rajoleries i Mas Domingo–,els assigna l’estratègia de millora i compleció. El sector Mascort i Sant 
Josep no tenen assenyalada cap estratègia com a assentaments de Begur, atès que formen part de continus 
urbans de Palafrugell. 

Hi ha un total de nou àrees especialitzades, de les quals vuit són residencials i una, d’ús industrial i/o logístic. A 
les àrees especialitzades, el PTPCG no els assigna cap estratègia específica i els són d’aplicació les 
determinacions establertes a l’article 3.12 de les Normes d’ordenació territorial, segons les quals són propostes 
coherents amb els objectius del planejament territorial aquelles que les revisions del planejament general 
urbanístic facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament d’àrees especialitzades aïllades i 
aquelles altres encaminades a aconseguir una major integració de les àrees especialitzades que són contigües 
als nuclis.  

Els nuclis de Sant Josep, el Mas Mascort, Esclanyà, els Blanquers, Rajoleries i Mas Domingo, i les àrees 
especialitzades de Riera d’Esclanyà, Fontmartina - Can Codina, Cantallops - la Vessana - la Casa de Camp i 
PU10-Sud d’Aiguablava/Aigua Xelida, no tenen sòl per desenvolupar i, per tant, no són objecte d’actuació per part 
del present PDURSNS_LG. 

Així mateix, els sectors S-19 Riera d’Esclanyà i S-12 Les Argiles, inclosos a l’àrea especialitzada de l’Oest, ja 
s’han consolidat i, per tant, no són objecte de revisió d’aquest PDU. 

Finalment pel que fa a l’àmbit de l’àrea especialitzada Rec d’en Gara, l’únic sector de desenvolupament delimitat 
pel planejament general, el sector S-28 Pedrera de s’Antiga ja s’ha urbanitzat i és en procés d’edificació (de 24 
habitatges) i, per tant, tampoc és objecte de revisió. 

Els Plans directors urbanístics del sistema costaner (PDUSC-1 i PDUSC-2) incorporen part del terme de 
Begur dins l’àmbit corresponent. El PDUSC-2 estableix directrius i condicions específiques per al 
desenvolupament del sector S8 sa Riera, en una àrea especialitzada residencial aïllada. 
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Begur. Estratègies de desenvolupament  
assenyalades pel Pla territorial parcial de les Comarques gironines 

      
Font: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques  

(antecessor de l’actual de Territori i Sostenibilitat), Pla territorial parcial de les Comarques gironines. 

 

El Pla director urbanístic de les Àrees residencials estratègiques de les comarques de Girona, aprovat el 13 
de març de 2009, no té determinacions per al municipi de Begur. 

El municipi de Begur està inclòs dins la unitat de paisatge 7. Gavarres marítimes, definida pel Catàleg de 
paisatge de les Comarques gironines. El PTPCG incorpora, com a Annex a les Normes d’ordenació territorial, 
les Directrius del paisatge, que contenen determinacions que afecten el municipi, i que per al municipi i 
estableixen de forma específica la següent:  

A l’article 3.20 Directrius OQP18, de les Directrius del paisatge, el PTPCG fixa, textualment, el següent:  
... 

1. Els POUM han d’evitar la consolidació de nous continus edificats i esponjar els ja existents. Els principals 
continus urbans de la façana litoral són: Lloret de Mar-Blanes, Canyelles, urbanitzacions al nord de Tossa de 
Mar, S'Agaró-Sant Feliu de Guíxols. Platja d'Aro-S'Agaró, Sant Antoni de Calonge sud, Sant Antoni de 
Calonge-Palamós, La Fosca- Palamós, Callella sud, Llafranc, Tamariu, Cap de Begur, sa Punta, L'Escala est, 
Roses est, Cadaqués-S’Oliguera-Portlligat, Port de la Selva nord, Llançà sud, Llançà nord i Colera nord. 

Planejament urbanístic municipal vigent 

El planejament general urbanístic de Begur és el POUM aprovat definitivament en data 14 de maig de 2003. La 
superfície total dels sectors urbanitzables pendents d'executar és de 114,73 ha, que se situa de l’ordre de 90 ha 
per sobre del creixement màxim admissible pel PTPCG al nucli de Begur. 

El POUM vigent manté el caràcter expansiu propi dels planejaments dels anys 80, sense replantejar en 
profunditat el model de municipi, tot i que va desclassificar la majoria dels sòls urbanitzables no delimitats; aquest 
caràcter expansiu, es troba, ara, contraposat als criteris que han servit per a la redacció dels plans territorials 
parcials i els plans directors urbanístics costaners. 

Tot i que les Normes subsidiàries no inclouen ni un pla d'etapes ni un programa d'actuació que fixin terminis per 
als sectors, atès que han passat 16 anys des de l’aprovació definitiva, s’entén que els terminis d’execució dels 
sectors i polígons s’han superat abastament i, per tant, el present PDURSNS_LG considera pertinent revisar- 

Municipi de Begur. Àrea urbana, potencial del planejament urbanístic,  
extensió admissible i diferència entre les dues darreres variables  

Assentament urbà
Superfície                 

(ha)

Sòl urbà                  

(ha)

Sòl urbanitzable 

(ha)

Total                 

(ha)
% Estratègia

Superfície 

(ha)
%

Begur 75,52 17,28 17,28 23 Creixement moderat 22,66 30 5,38

Esclanyà 1,72 Millora i compleció

els Blanquers 4,45 Millora i compleció

Sector el Mas Mascort 1,05 -

Sant Josep 3,43 -

Rajoleries 2,61 Millora i compleció

Mas Domingo 0,49 Millora i compleció

Àrea especialitzada

sa Riera -                               

Urbanització Mas Mató
179,86 1,30 25,26 26,56 15 -

Sector Rec d’en Gara 8,22 3,03 3,03 37 -

Aiguafreda - sa Tuna -                         

la Borna - Mas Prats
87,77 55,69 4,29 59,98 68 -

Mas de Rostell -                             

Residencial Begur
68,45 4,77 4,77 7 -

Fornells - Aiguablava -                         

Sonric - los Olivos
108,64 9,27 61,29 70,56 65 -

Fontmartina - Can Codina 12,78 0,00 0 -

Cantallops - la Vessana -                       

la Casa de Camp
24,51 0,00 0 -

PU10 - Sud d’Aiguablava / 

Aigua Xelida
18,03 0,00 0 -

Riera d'Esclanyà 27,16 0,00 0 -

(A) Sòl urbà existent en 2006, segons criteri del PTPCG.

(E) Extensió urbana admissible segons l'estratègia assenyalada pel PTPCG.

(1) Superficie potencial vigent segons l'estat de desenvolupament en 2006.

Área urbana 

existent (A) 
Superficie del sòl d'extensió (1) Extensió urbana admissible (E) 

Diferència entre 

el PTPCG i el 

planejament 

vigent (ha)

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

los en relació amb la sostenibilitat i l’adequació al planejament territorial. 

A l’article 3 de la Normativa del POUM, s’estableixen les condicions per tal que el planejament general pugui ser 
revisat i, entre elles, hi ha la d’haver superat els vuit anys de vigència, com també l’aprovació d’un pla director 
urbanístic que abasti parcialment o total el municipi. Per tant, s’entén que el POUM ja ha entrat dins de la 
possibilitat de revisió i, també, que les previsions són revisables. 

Des de l’entrada en vigor del planejament general, al Registre de planejament urbanístic de Catalunya (RPUC), 
consta que  s’han aprovat 44 modificacions de POUM. La majoria incideixen en delimitacions i ordenacions 
d'àmbits en sòl urbà, regulacions normatives o altres conceptes puntuals. 

D'acord amb la informació del Registre suara esmentat, les modificacions que afecten àmbits i disposicions de sòl 
urbanitzable estudiats en aquest document són les següents: 
 Modificació del POUM per a l’adaptació a les determinacions dels plans directors urbanístics del sistema 

costaner. 
 Modificació puntual del POUM de 23 de maig de 2019, d’ajustament i delimitació del sector S-6b es Torradors 

i els àmbits contigus. 

D’acord amb el certificat emès per l’Ajuntament en data 18 de setembre de 2019, l’estat de desenvolupament dels 
sòls d’extensió és el següent: 

Sectors amb tramitació completada 
Es tracta de sectors que han completat tots els instruments de planejament, gestió i execució urbanística i es 
troben en estadis diversos d’urbanització i d’edificació. Són els tres següents: 
 17013-5PPU / S-6.a / es Torradors (A) 
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 17013-13PPU / S-21 / Montcal-2 
 17013-21PPU / S-28 / Pedrera de s’Antiga 

Sectors amb tramitació sense completar 
Es tracta de sectors que no han completat tots els instruments de planejament, gestió i execució urbanística. Són 
els quatre següents: 
 17013-3PPU / S-5 / Vancells 
 17013-9PPU / S-17 / Font de la Salut 
 17013-16PPU / S-24 / Residencial Begur-4 
 17013-18PPU / S-26 / Bosc Major / es Valls 

De l’anàlisi del planejament urbanístic vigent, es desprèn que el POUM no s’ha adaptat a les determinacions del 
PTPCG. Les modificacions de planejament general posteriors corresponen a canvis puntuals de caràcter normatiu 
o de qualificacions, sense que s’hagi fet cap reflexió global sobre les necessitats del municipi ni d’adaptació a la 
planificació territorial.  

Per tant, atès que han passat 16 anys des de la publicació del planejament general i que, a partir dels vuit anys, ja 
es podia realitzar una revisió d’aquest, s’entén que els terminis d’execució dels sectors i polígons no 
desenvolupats s’han superat abastament i, per tant, aquest document de pla director considera pertinent revisar-
los en relació a la sostenibilitat. 

Informes sobre afectacions sectorials 

D’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 30 de maig de 2019, els sectors S-10 Rec de sa 
Tuna, S-25 l’Arbreda. S-26 Bosc Major / es Valls, S-27.a Marge esquerre de la Coma, S-27.b Marge dret de la 
Coma i S-28 Pedrera de s’Antiga es troben creuats o en la proximitat d’algun curs fluvial, fet que podria tenir 
afeccions en relació amb la inundabilitat; per això, cal fer un estudi d’inundabilitat específic en les fases posteriors 
de planejament derivat, no essent imprescindible que s’avaluï dins la tramitació del present PDURSNS_LG. 

D’acord amb l’informe de l’Institut Cartogràfic i geològic de Catalunya (ICGC) de 26 de setembre de 2019, els 
sectors S-10 Rec de sa Tuna i S-28 Pedrera de s’Antiga tenen risc geològic amb una perillositat potencial mitjana 
o alta, els sectors S-4 Sud de Begur, S-5 Vancells, S-5.b Vancells-2, S-17 Font de la Salut, S-18 Oest de Begur, 
S-25 l’Arbreda, S-26 Bosc Major / es Valls S-27.a Marge esquerre de la Coma i S-27.b Marge dret de la Coma 
tenen risc geològic amb una perillositat potencial baixa, i la resta no tenen risc geològic aparent. 

D’acord amb l’informe de Biodiversitat i medi natural dels Serveis territorials de Girona de 5 de novembre de 2019, 
la no transformació dels sectors S-26 i S-27a pot permetre mantenir una mínima connexió ecològica entre les 
dues peces més septentrionals del PEIN, separades uns 675 m, en aproximar-les físicament i connectar-les 
mitjançant el rec d’es Valls o sa Riera i peces del sistema d’espais lliures públics dels sòls urbans adjacents; i el 
sector S-10 Rec de sa Tuna esdevé important per connectar dues peces del PEIN ara aïllades. Caldria preservar-
lo de la transformació urbanística per a aquest objectiu ambiental. El Pla especial de les Muntanyes de Begur ja 
va detectar-ne l’interès connector i en va determinar la inclusió parcial en la zona de connexió. 

D’acord amb l’informe de la Subdirecció General de Planificació Ferroviària del Ministeri de Foment de data 24 de 
maig de 2019, l’escala de treball no permet analitzar les afeccions ferroviàries i, per tant, es pot continuar la 
tramitació. 

Amb la informació disponible, no es detecten altres afectacions sectorials a l’escala de treball del present 
PDURSNS_LG. 

Anàlisi dels assentaments 

Nucli històric de Begur i les seves extensions 

El nucli de Begur, amb 2.631 habitants, s’emplaça en una zona muntanyosa, a poc més d’un quilòmetre de la línia 
de la costa; l’orografia és molt accidentada i l’assentament està situat a uns 200 metres sobre el nivell del mar. És 
troba encapçalat pel turó de Son Rich i pel castell de Begur, i la vila se situa en una zona de vall entre els dos. El 
creixement de la vila inicial va anar ocupant sòls circumdants més enllà d’aquesta petita vall entre els dos turons. 
Més endavant, el nucli de Begur ha experimentat un creixement amb àrees de gran superfície i baixa densitat, 
sobretot, en la vall del nord del nucli que desemboca a la platja de sa Riera –urbanitzacions de sa Riera i Mas 
Mató–, i cap al sud i l’oest del nucli –urbanitzacions Mas de Rostell i Residencial Begur–. 

Aquestes urbanitzacions corresponen a les àrees especialitzades d’ús residencial identificades pel PTPCG que es 
troben en continuïtat del nucli històric de Begur i les extensions d’aquest. 

 

Àrea urbana existent al nucli de Begur (en vermell) i a lesàrees especialitzades adjacents (en rosa), i àmbits de 
desenvolupament previstos pel planejament general urbanístic vigent en sòl urbanitzable (en groc) i en sòl urbà (en blanc) 

 
 

Font: Elaboració pròpia 

 

El PTPCG assigna al nucli de Begur l’estratègia de creixement moderat per tractar-se d'un nucli estructurant de 
mitjana o petita dimensió urbana que, per les condicions de sòl i de connectivitat, pot tenir un creixement 
proporcionat a la pròpia realitat física. Quantitativament, l'aplicació d'aquesta estratègia permet un creixement de 
fins al 30% de l’àrea urbana consolidada existent, corresponent a 23,01 ha.  

Per al nucli de Begur, en aplicació de les limitacions que el PTPCG estableix per a l’estratègia de creixement 
moderat, s’ha calculat el paràmetre E (extensió urbana admissible), que és de 22,66 ha. Per tant, hi ha una 
diferència de 5,38 ha entre aquesta xifra i les 17,28 ha que sumen els sòls d’extensió previstos pel planejament 
urbanístic vigent encara per desenvolupar en el nucli.  

Segons el  PTPCG, els sectors S-1 sa Roda i S-18 Oest de Begur són a dins de la categoria de Nuclis històrics i 
les seves extensions, i la superfície d’aquests dos sectors resulta admissible.  

El sector S-1 sa Roda té el 51% del sector amb un pendent superior al 20%. És un sector de petites dimensions 
que té la funció de fer de sutura entre l’àrea urbana de les Arenes i el nucli de Begur, i possibilita la connexió  
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Begur. Dades del planejament general urbanístic vigent i capacitat d’acollida de l’habitatge, 2019 

Superfície Densitat Edif. bruta Sostre R Sostre AE

S-1 Sa Roda 1,22 Residencial 33 0,45 5.492 39

S-18 Oest de Begur 10,39 Mixt 8 0,31 16.112 16.112 85

Total 11,62 21.604 16.112 0 124

Dades del planejament vigent i càlcul de capacitat d’acollida en habitatge (2019). Font: elaboració pròpia.

Begur

Àmbits de planejament derivat

Habitatges (u)

ha htg/ha m²st/m² m² m² Existents No executats

Tipus 

desenvolupament

Total d'habitatges previstos al planejament vigent 124
 

Font: Elaboració pròpia. 

 

viària de sa Roda. Les parts amb major pendent són les separades dels punts de connexió amb la trama urbana 
existent. L’entorn i el model urbanístic el fan idoni per absorbir habitatge de primera residència. Té el Pla parcial 
aprovat en data 26 de setembre de 2007. 

El sector S-18 Oest de Begur és el resultat d'una Modificació puntual aprovada el 2 de juny de 2010, amb el Pla 
parcial aprovat el 18 de novembre de 2011. El 25% de la superfície és sòl de protecció especial que forma part 
del PEIN i/ola  xarxa Natura 2000, avaluat durant la tramitació de la Modificació puntual. Es troba just a l'entrada 
del nucli urbà, adjacent a la carretera GI-653, i completa el marge esquerre de la carretera com a creixement 
d’aquell. Els terrenys tenen un pendent suau orientat al sud-est, amb força zones boscoses. S'identifiquen 
diversos edificis, un camp de futbol amb gespa i unes naus industrials amb façana a la carretera, com també una 
estació depuradora al centre del sector que està previst que quedi sense servei. El camp de futbol es troba en sòl 
qualificat com a equipament. La Modificació puntual va augmentar la cessió d'equipaments per a usos educatius i 
escolars, i va millorar la connectivitat mitjançant la creació d'un vial estructurant del municipi. 

Aquests sectors, S-1 i S-18, han estat objecte de revisió i es considera que compleixen amb els criteris de 
sostenibilitat adoptats pel present PDURSNS_LG i, per tant, no són objecte de cap actuació concreta. Això no 
obstant, estan subjectes a les determinacions genèriques d’aquest document. 

El conjunt d’ambdós sectors no arriba a sumar tot el sòl d’extensió admissible al nucli de Begur per la planificació 
territorial. Això no obstant, la superfície que encara podria créixer, ha estat absorbida pel sector S-4, que té part 
de la superfície dins el límit de l’àrea d’extensió del nucli històric tot i part, a l’àrea especialitzada contígua.  
Aquest sector s’ha desenvolupat després de la data d’aprovació del PTPCG i encara té un potencial d’acollida 
d’habitatges considerable. Per aquest motiu, el sector S-4 no és objecte de revisió pel present PDURSNS_LG. 

Les àrees especialitzades 

Pel que fa a les àrees especialitzades d’ús residencial, el PTPCG no els assigna cap estratègia concreta i els són 
d’aplicació les determinacions genèriques establertes a l’article 3.12 de les Normes d’ordenació territorial, de 
minimització de les àrees aïllades i d’integració de les àrees amb contigüitat amb els nuclis. 

Àrea especialitzada d’ús residencial sa Riera, urbanització Mas Mató 

L’àrea especialitzada d’ús residencial sa Riera, urbanització Mas Mató, correspon a l’extensió urbana del nucli cap 
al nord, en direcció al mar, fins a ocupar els fronts de les platges del Racó i de sa Riera. Aquest creixement,   

 

Àrees especialitzades de Begur. Dades del planejament general urbanístic vigent i capacitat d’acollida de l’habitatge, 2019 

Superfície Densitat Edif. bruta Sostre R Sostre AE

S-6.a Es Torradors (A) 3,36 Residencial 3 0,08 2.691 8 2

S-6.b Es Torradors (B) 1,72 Residencial 3 0,08 1.379 5

S-8 Sa Riera 4,47 Residencial 3 0,08 3.578 13

S-25 L'Arbreda 5,35 Residencial 8 0,15 8.032 43

S-26 Bosc Major 6,36 Residencial 8 0,15 9.541 51

S-27.a Marge esquerra de La Coma 2,29 Residencial 3 0,08 1.829 6

S-27.b Marge dret de La Coma 5,42 Residencial 3 0,08 4.339 16

Total 28,99 25.221 0 8 136

Dades del planejament vigent i càlcul de capacitat d’acollida en habitatge (2019). Font: elaboració pròpia.

m² m² Existents No executats

Total d'habitatges previstos al planejament vigent 144

Sa Riera, urbanització Mas Mato

Àmbits de planejament derivat
Tipus 

desenvolupament

Habitatges (u)

ha htg/ha m²st/m²

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Begur. Sector S-8 sa Riera 

 
Font: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques (antecessor de l’actual de Territori i Sostenibilitat),  
Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial (PDUSC-2). 

 

conformat per les dues urbanitzacions d’habitatges unifamiliars Mas Mató i sa Riera, es recolza en un únic vial de 
connexió amb el nucli històric de Begur –el carrer de sa Riera–, que desemboca a la platja de sa Riera. 

La superfície de les urbanitzacions és molt superior a la del nucli de Begur, cosa que posa en evidència l’e levat 
consum de sòl del model de baixa densitat en comparació amb el model compacte i la desproporció entre les 
extensions de teixit especialitzat i el nucli urbà, on hi ha complexitat d’usos. Aquest model d’extensió de baixa 
densitat de teixit especialitzat d’ús residencial contradiu el principi d’urbanisme sostenible que emmarquen la 
legislació urbanística i la planificació territorial vigents. Per aquest motiu, són objecte de revisió tots els sòls 
d’extensió no consolidats previstos pel planejament general urbanísticen aquesta àrea especialitzada, que són els 
següents:   
 S-8 sa Riera 
 P-10 la Coma-2 
 S-27.a Marge esquerre de la Coma 
 S-27.b Marge dret de la Coma  
 S-26 Bosc Major / es Valls 
 Sòl urbà sense requisit legal, urbanització Mas Gispert 
 S-25 l'Arbreda. 

Cal dir que el PDUSC-2, a banda d’identificar els sòls qualificats com a no urbanitzables costaners, estableix 
condicions per al desenvolupament del sector S-8 sa Riera (fitxa número 12). Això no obstant, se’n considera 
adient la revisió  per tal d’adaptar el municipi a l’estratègia de desenvolupament assenyalada pel PTPCG i al 
conjunt de criteris adoptats pel present PDURSNS_LG. 

Pel que fa al Pla de millora urbana P-10 la Coma 2, un cop revisat, es constata que té per objecte completar 
l’ordenació de l’entorn de sa Riera i, per això, es tracta d’un projecte de sutura i consolidació del teixit urbà. Per 
tant, no és objecte d’actuació. 

Àrea especialitzada d’ús residencial Mas de Rostell, Residencial Begur 

Aquesta àrea especialitzada està conformada per les urbanitzacions contigües al nucli històric cap al sud-est i al 
sud-oest. 
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Àrees especialitzades de Begur. Dades del planejament general urbanístic vigent i capacitat d’acollida de l’habitatge, 2019 

Superfície Densitat Edif. bruta Sostre R Sostre AE

S-4 Sud de Begur 24,98 Residencial 8 0,15 37.470 100 100

S-24 Residencial Begur-4 4,81 Residencial 8 0,15 7.221 38

Total 29,79 44.691 0 100 138

Dades del planejament vigent i càlcul de capacitat d’acollida en habitatge (2019). Font: elaboració pròpia.

Total d'habitatges previstos al planejament vigent 238

Mas de Rostell, Residencial Begur

Àmbits de planejament derivat
Tipus 

desenvolupament

Habitatges (u)

ha htg/ha m²st/m² m² m² Existents No executats

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Les extenses urbanitzacions de Mas de Rostell i Residencial Begur corresponen a un model de baixa densitat 
amb habitatges unifamiliars aïllats. S’estenen des del nucli històric, cap al sud: la primera urbanització és 
Residencial Begur i, en continuïtat, la de Mas Rostell. Malgrat l’extensa xarxa viària que suporta els habitatges 
unifamiliars, l’accés al nucli històric es fa des de la carretera principal, que connecta el nucli de Begur amb 
Palafrugell, en un únic punt d’enllaç, cosa que dificulta la mobilitat a l’àmbit.  

A l’igual que les urbanitzacions situades al nord del nucli històric de Begur, la superfície d’aquestes és superior a 
la del nucli i el model d’extensió de baixa densitat amb teixit especialitzat d’ús residencial contradiu el principi 
d’urbanisme sostenible que emmarquen la legislació urbanística i la planificació territorial vigents.  

En la perifèria, el planejament  té previst el desenvolupament del sector urbanitzable S-24 Residencial Begur. Per 
tant, aquest sector és objecte de revisió i d’actuació per aquest document.   

Pel que fa al  sector S-4 Sud de Begur, tal com s’ha explicat anteriorment, està parcialment edificat i, per tant, no 
és objecte de revisió pel present PDURSNS_LG.  

Àrea especialitzada d’ús residencial Fornells, Aiguablava, Sonric, los Olivos 

Aquesta àrea especialitzada s’ha anat conformant amb el desenvolupament de diferents urbanitzacions. Ocupa la 
primera línea de mar des de la platja d’Aiguablava i la Muntanya de ses Felugues  fins a Cap Rubí, i s’estén cap al 
nord i cap amunt en direcció al Pla de Son Ric fins a la urbanització del sector S4, sense que hi hagi connexió 
viària amb aquest darrer àmbit. L’orografia és, especialment, accidentada i l’àmbit, envoltat per les Muntanyes de 
Begur i amb vistes al mar, preserva encara un gran valor natural paisatgístic. 

Els accessos viaris tenen lloc des de la carretera GIV-6532, que travessa les urbanitzacions d’aquesta àrea, fins 
al nucli històric de Begur, i des del carrer Cova del Bisbe cap al sud, en direcció a la urbanització d’Aigua Xelida, 
situada sobre la costa i el municipi de Palafrugell. En general, la xarxa viaria existent no té l’estructura adient amb 
capacitat per assolir un augment de la mobilitat.  

 

Àrees especialitzades de Begur. Dades del planejament general urbanístic vigent i capacitat d’acollida de l’habitatge, 2019 

Superfície Densitat Edif. bruta Sostre R Sostre AE

S-5 Vancells 7,49 Residencial 8 0,12 8.988 60

S-5.b Vancells-2 1,30 Mixt 8 0,15 1.082 855 6

S-17 Font de la Salut 10,73 Residencial 3 0,08 8.402 32

S-21 Montcal-2 11,05 Residencial 3 0,08 8.836 33

S-22 Pla dels Bords 5,97 Residencial 3 0,08 4.773 18

S-23 Finca de la Rita 3,82 Residencial 3 0,08 3.057 11

Total 40,35 35.139 855 0 160

Dades del planejament vigent i càlcul de capacitat d’acollida en habitatge (2019). Font: elaboració pròpia.

Fornells, Aigua Blava, Sonric, los Olivos

Àmbits de planejament derivat
Tipus 

desenvolupament

Habitatges (u)

ha htg/ha m²st/m² m² m² Existents No executats

Total d'habitatges previstos al planejament vigent 160  
Font: Elaboració pròpia. 

 

 

 

 

Els sòls d’extensió representen el 65% de la superfície d’aquesta àrea especialitzada i les urbanitzacions  
corresponen a un model de baixa densitat. A l’igual que les urbanitzacions al nord i al sud del nucli històric de 
Begur, la superfície d’aquest àmbit és superior a la del nucli i el model d’extensió de baixa densitat amb teixit 
especialitzat d’ús residencial contradiu el principi d’urbanisme sostenible que emmarquen la legislació urbanística 
i la planificació territorial vigents.  

D’altra banda, l’ocupació continua de la costa de Begur representa la depredació dels valors del paisatge i del 
medi natural i, per evitar-ho, el PTPCG estableix, textualment, que els POUM han d’evitar la consolidació de nous 
continus edificats i esponjar els ja existents (Directrius del paisatge, article 3.20 Directrius OQP18). 

Per aquests motius, cal revisar tots els àmbits d’extensió encara per desenvolupar inclosos dins d’aquesta àrea 
especialitzada per tal d’adaptar el planejament urbanístic del municipi a l’estratègia de desenvolupament 
assenyalada pel PTPCG i al conjunt de criteris adoptats pel present PDURSNS_LG. Consegüentment, són 
objecte de revisió i actuació els següents àmbits i sectors de desenvolupament urbanístic: 
 S-17 Font de la Salut  
 S-5 Vancells  
 S-5.b Vancells-2  
 S-22 Pla dels Bords  
 S-23 Finca de la Rita  
 P-70 Rec de Fornells 1  
 P-71 es Castellet de Baix 1  

Àrea especialitzada Aiguafreda, sa Tuna, la Borna, Mas Prats 

Aquesta àrea especialitzada ocupa una ampla franja litoral, situada entre la Punta de la Creu, al nord, i la platja de 
sa Tuna, a sud; i entre la primera línia de mar i les Muntanyes de Begur . Les primeres ocupacions van aparèixer 
al voltant de la platja de sa Tuna, on es va consolidar un petit assentament de platja; als anys 50, es va construir 
l’Hotel Cap sa Sal; i, posteriorment, es van desenvolupar altres urbanitzacions, davant del mar i al llarg de la 
carretera GIV-6535, que connecta sa Tuna amb el nucli històric de Begur. Les urbanitzacions consolidades són 
d’habitatges unifamiliars, algunes agrupades dins de condominis privats. 

Els sòls d’extensió d’aquesta àrea especialitzada sumen una superfície molt superior a la del nucli històric i el 
model d’urbanització previst pel planejament urbanístic és de baixa densitat.  

Pel que fa a l’orografia, l’àmbit té pendents superiors al 30%.  

L’entorn es caracteritza per la massa arbrada existent a l’àmbit –que és el mateix bosc de les Muntanyes de 
Begur que avança cap a la costa–, el mar, les cales i els penya-segats, que conformen un lloc amb gran valor 
natural i paisatgístic. 

En resum, es considera que, per les condicions morfològiques i ambientals del lloc –en què el paisatge és 
especialment fràgil–,la necessitat d’adaptació a la planificació territorial i la legislació urbanística vigents i els anys 
transcorreguts des de la classificació, cal revisar la idoneïtat dels sòls respecte de la sostenibilitat dels àmbits 
d’extensió encara per desenvolupar o consolidar i valorar els següents: 
 Sector S-10 Rec de sa Tuna 
 L’àmbit d’Aiguafreda, corresponent als polígons d’actuació delimitats pel planejament general P-14, P14.2 i P-

14.4, encara amb la urbanització pendent de consolidar 

 

Àrees especialitzades de Begur. Dades del planejament general urbanístic vigent i capacitat d’acollida de l’habitatge, 2019 

Superfície Densitat Edif. bruta Sostre R Sostre AE

S-10  Rec de Sa Tuna 4,08 Residencial 3 0,08 3.265 12

Total 4,08 3.265 0 0 12

Dades del planejament vigent i càlcul de capacitat d’acollida en habitatge (2019). Font: elaboració pròpia.

Aiguafreda, sa Tuna, la Borna, Mas Prats

Àmbits de planejament derivat
Tipus 

desenvolupament

Habitatges (u)

ha No executats

Total d'habitatges previstos al planejament vigent 12

htg/ha m²st/m² m² m² Existents

 
Font: Elaboració pròpia. 
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Àrees especialitzades aïllades de l’est de Begur. Orografia, a l’esquerra. Àrea urbana existent (en rosa)  
i àmbits de desenvolupament previstos pel planejament general urbanístic vigent en sòl urbanitzable (en groc), a la dreta 

    
Font: Elaboració pròpia a partir d’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i de Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial 

i Obres Públiques (antecessor de l’actual de Territori i Sostenibilitat), Pla territorial parcial de les Comarques gironines. 

 

 

 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 PLA DIRECTOR URBANÍSTIC      

 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 PLA DIRECTOR URBANÍSTIC      

 



- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Activitat económica (ha)

Residencial (ha)

Índex d'edificabilitat bruta 0,08

Densitat 3

Nombre d'habitatges 5

Classificació del sòl Surbanitzable

Superfície (ha) 1,72

Codi municipal S-6.b Es Torradors (B) 

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla d'ordenació urbanística municipal

Data aprovació 10/11/2003

Sostre activitat econòmica:

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 100

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

0,0

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

   Model urbanístic

Nom Data 

   Directrius dels plans directors

   Dades d'afectacions sectorials

Determinacions: 

17013-6PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL

AFECTACIONS SECTORIALS

TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Begur

Id. sector

Comarca: Baix Empordà

   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines

Estratègies de desenvolupament, nuclis 
histórics i les seves extensions
Estratègies de les
àrees especialitzades

Sa Riera, urbanització Mas Mato

Data:

Pla parcial: Data:

Edificació(%)Estat de desenvolupament: 

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha): X

Sostre residencial: 1.379

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc de transport de 
mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Observacions

   Dades generals

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 0

Data de termini d'execució: 

(DOGC)

15/10/2010 

0,0Percentatge dins de zona inundable (PR100 anys)

FITXA INFORMATIVA

17013-01   S-6.b Es Torradors (B) 



CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Parcel·lari cadastralTOPOGRÀFIC o PLANEJAMENT

TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
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17013-01 Sector S-6b es Torradors (B)  

El sector S-6b es Torradors (B) se situa al nord del nucli de Begur sense contigüitat amb el teixit històric i envoltat 
pel teixit residencial de baixa densitat conformat al vessant de les muntanyes que separen Begur de Pals, al 
marge esquerre de sa Riera i fins a la línia de la costa. L’àmbit limita al sud-oest amb la carretera de la platja del 
Racó, a cota alta, i la resta de límits són amb parcel·les privades. 

Morfològicament, els sòls tenen un pendent accentuat, superior al 20%, en la totalitat de l’àmbit, en direcció al mar 
i orientat al nord-est, amb erms i un bosquet; no hi ha edificacions. Els terrenys estan creuats pel carrer Bany de 
la Sultana. Hi ha algun vial que finalitza just al límit del sector: al nord-est, el carrer Mas Mató i al nord, el carrer de 
la Punta Llarga. El sector està travessat per un petit torrent. 

Segons el planejament urbanístic vigent, l'objectiu és triple: 
 La compleció de l’ordenació urbanística del vessant de sa Riera, tot integrant les àrees residuals compreses 

entre zones parcialment consolidades. 
 La connexió amb la xarxa viària de les àrees contigües 
 L’adequació urbanística de les condicions topogràfiques i paisatgístiques.  

L’àmbit té una superfície d’1,7 ha i una edificabilitat bruta de 0,08 m
2
st/m

2
s, que implica un sostre màxim de 

1.379m
2
; la densitat és de 3 htg/ha, amb un nombre màxim de 5 habitatges.  

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 

Estat de desenvolupament 

D’acord amb el certificat emès per l’Ajuntament el 18 de setembre de 2019, el sector no s’ha desenvolupat.  

Atès que el POUM no preveu terminis de desenvolupament dels àmbits de planejament derivat, però sí la 
possibilitat de revisió passats vuit anys des de l’aprovació, i que han passat 16 anys des de la publicació del 
planejament general, el present PDURSNS_LG considera pertinent revisar-lo en relació amb la sostenibilitat i 
l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El sector se situa en l’àrea especialitzada d’ús residencial sa Riera, urbanització Mas Mató. 

El PTPCG té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el 
patrimoni cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la 
cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i 
habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de 
regulació i orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous 
creixements; i reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, 
article 1.4). 

A l’article 3.24 Condicions específiques per als plans i projectes de desenvolupament urbanístic, de les Normes 
d’ordenació territorial, el PTPCG estableix, literalment, el següent:  
 Ajustar, en la mesura del possible, l’oferta de sòl residencial i industrial a les necessitats estimades al Pla, 

valorant si escau la possibilitat d’actuar sobre el sòl urbà no consolidat i el sòl urbanitzable sense planejament 
aprovat definitivament. Cal considerar les conseqüències ambientals de sobredimensionament de l’habitatge i 
del sòl industrial i els possibles desencaixos amb la planificació sectorial de les infraestructures ambientals. 

 Afavorir la qualitat paisatgística dels desenvolupaments urbanístics, contenir la proliferació de construccions 
en el sòl no urbanitzable i vetllar per la seva integració en el paisatge territorial.  

 Assegurar la funcionalitat dels connectors i la permeabilitat de la matriu. 

El PTPCG proposa evitar que el creixement desproporcionat d’alguns assentaments provoqui fenòmens de 
desestructuració urbana o de segregació social, impedir el malbaratament de sòl induït per l’aplicació d’unes 
densitats inadequadament baixes o de models de ciutat difusa i racionalitzar la implantació de noves àrees 
residencials potencialment destinades a habitatge secundari (Memòria, capítol 4. Definició del objectius 
específics). 

El PTPCG pretén fomentar les activitats econòmiques alternatives al turisme o de les activitats econòmiques 
relacionades amb el turisme que no se centrin en la producció immobiliària. Aquest és un objectiu que adquireix 
un major protagonisme en aquesta comarca (Memòria, capítol 4. Definició del objectius específics). 

El PTPCG propugna el foment de la cooperació urbanística supramunicipal (Memòria, capítol 4. Definició del 
objectius específics). 

A l’article 2.3 Tipus de sòl, de les Normes d’ordenació territorial, el PTPCG estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

Pel que respecta al sistema territorial d’assentaments, el PTPCG té com a principi rector evitar-ne els efectes 
negatius del desenvolupament sobre els sistemes naturals, la funcionalitat ecològica i el paisatge (Normes 
d’ordenació territorial, article 3.2). 

A l’article 3.12 Estratègies per a les àrees especialitzades, el PTPCG determina, textualment, el següent: 
1. Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús residencial, l’augment de la 

integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les seves extensions i en tot cas la 
racionalització de les ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa del seu ús hagin d’estar 
aïllades. Són Per tant, propostes coherents amb els objectius del pla territorial aquelles que les revisions dels 
POUM facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament d’àrees especialitzades aïllades i 
aquelles altres encaminades a aconseguir una major integració de les àrees especialitzades que són 
contigües als nuclis històrics i les seves extensions. 

2. ... La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, topografia, falta d’accessibilitat o 
dificultat de dotació de serveis siguin d’improbable urbanització no pot motivar la creació d’extensions de 
substitució en els termes establerts en aquest apartat. 
(...) 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a 
les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

D'acord amb la Llei d'urbanisme, el planejament general urbanístic ha de complir els requisits que, literalment, es 
transcriuen a continuació: 
a) No pot alterar la classificació com a sòl no urbanitzable d'aquells terrenys que tinguin un pendent superior al 

20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents. A aquests 
efectes, els plans d'ordenació urbanística municipal que prevegin la incorporació al procés de transformació 
urbanística de terrenys amb pendent superior al 20%, han d'acreditar que el creixement dels nuclis existents 
no és possible en altres terrenys, bé sigui perquè el municipi no disposa de terrenys amb pendent igual o 
inferior al 20%, bé sigui perquè els existents han de ser classificats com a sòl no urbanitzable, d'acord amb els 
criteris legals establerts en l'article 32 de la Llei d'urbanisme.  

b) No obstant el què estableix el primer paràgraf de l'apartat 1.a, per raons de racionalitat i coherència de 
l'ordenació, els plans d'ordenació urbanística municipal poden incorporar terrenys amb pendent superior al 
20% a sectors de planejament derivat, sempre que s'estableixi que els referits terrenys no poden acollir cap 
tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu. En tot cas aquests terrenys no són 
computables als efectes del compliment dels estàndards legals mínims d'espais lliures públics i equipaments 
comunitaris. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 30 de maig de 2019, el sector no té una 
problemàtica especial respecte de la inundabilitat. 

D’acord amb l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 27 de setembre de 2019, el 
sector no té risc geològic aparent.  

D’acord amb la documentació ambiental del Pla, el sector té una afectació ambiental moderada pel que fa al 
conjunt dels criteris considerats. 

Amb la informació disponible, no es detecten altres afectacions sectorials a l’escala de treball del present 
PDURSNS_LG. 

Criteris paisatgístics 

El CPCG inclou el municipi totalment  dins la unitat de paisatge Gavarres marítimes. 

El PTPCG fixa per als plans i projectes l’aplicació directa i obligatòria de les Directrius del paisatge, que poden ser 
desenvolupades de manera més precisa mitjançant instruments urbanístics (Directrius del paisatge, article 1.5). 
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El PTPCG disposa que, en cas de contradicció, les determinacions relatives a elements del paisatge que 
transcendeixin l’àmbit municipal establertes per plans directors o especials urbanístics que comprenguin, al 
menys, una unitat de paisatge, prevalen sobre les determinacions d’ordenació del paisatge dels instruments de 
planejament general urbanístic municipal (Directrius del paisatge, article 1.6). 

El PTPCG, a l’article 2.4 Fites visuals i fons escènics, de les Directrius del paisatge, estableix, literalment, el 
següent:  

... 
5. Els plans especials urbanístics amb objectiu d’ordenació del paisatge poden delimitar àrees amb establiment 

de paràmetres limitatius de l’edificació amb els objectius de preservació que aquesta directriu estableix, com 
també àrees on és preceptiu l’informe d’impacte i integració paisatgístic per a determinades construccions. 

A l’article 3.3 Directrius OQP1, de les Directrius del paisatge, el PTPCG disposa, textualment, el següent:  
1. Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits discontinus 

que fragmentin el paisatge. 
... 

3. Evitar que les extensions urbanes afectin negativament figures, perfils i escenaris urbans d’interès 
paisatgístic, particularment en els casos en que puguin contribuir a l’aparició de fenòmens de conurbació, 
carretera-aparador (definit en l’article 3.4) o continus de la façana litoral (article 3.20). Els principals fenòmens 
de conurbació es produeixen en els següents espais: ..., Blanes-Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols-
Palamós, Platja d’Aro-Santa Cristina d’Aro, Palamós-Palafrugell, ...,Torroella de Montgrí-l'Estartit, ... 

A l’article 3.20 Directrius OQP18, de les Directrius del paisatge, el PTPCG fixa, textualment, el següent:  
... 

2. Els POUM han d’evitar la consolidació de nous continus edificats i esponjar els ja existents. Els principals 
continus urbans de la façana litoral són: Lloret de Mar-Blanes, Canyelles, urbanitzacions al nord de Tossa de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mar, S'Agaró-Sant Feliu de Guíxols. Platja d'Aro-S'Agaró, Sant Antoni de Calonge sud, Sant Antoni de 
Calonge-Palamós, La Fosca- Palamós, Callella sud, Llafranc, Tamariu, Cap de Begur, Sa Punta, L'Escala est, 
Roses est, Cadaqués-S’Oliguera-Portlligat, Port de la Selva nord, Llançà sud, Llançà nord i Colera nord. 

Conclusions 

Tot i que aquest sector té pendents elevats i proposa un creixement en teixit residencial de baixa densitat, el 
desenvolupament correspon a una operació de sutura del teixit urbà existent.  

El sector se situa molt a prop del mar, un lloc amb gran sensibilitat paisatgística que requereix una protecció 
especial a l’hora de transformar aquest paisatge. Per tant, es considera que s’han d’establir condicions per al 
desenvolupament encaminades a millorar l’impacte paisatgístic. 

Altrament, sense modificar el paràmetre de densitat, cal corregir l’edificabilitat per tal de garantir que aquests 
habitatges conformin un conjunt amb baix impacte i una percepció envoltada de vegetació. En conseqüència, cal 
limitar la superfície màxima de cadascun dels habitatges a 150 m

2
. 

Proposta 

Es proposa la directriu d’obligat compliment per al planejament general i derivat de limitar la superfície màxima 
per habitatge al voltant de 150 m

2
 sense modificar el paràmetre de densitat. 

Es proposa una directriu d’obligat compliment per al planejament general i derivat de regulació de l’adaptació 
topogràfica i moviment de terres per a les parcel·les amb pendent superior al 30% que estiguin situades a zones 
amb el tipus d’ordenació en edificacions aïllades d’habitatge unifamiliar, segons la qual regeixin les variacions del 
percentatge d’ocupació permès següents: del 30 al 50 per 100, es disminueix en 1/3; del 50 al 100 per 100, es 
disminueix en ½; i més del 100 per 100, es prohibeix l’edificació. 



- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Activitat económica (ha)

Residencial (ha)

Índex d'edificabilitat bruta 0,08

Densitat 3

Nombre d'habitatges 13

Classificació del sòl Surbanitzable

Superfície (ha) 4,47

Codi municipal S-8  Sa Riera

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla d'ordenació urbanística municipal

Data aprovació 10/11/2003

Sostre activitat econòmica:

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 89

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

0,0

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

   Model urbanístic

Nom PDUSCII Data 17/02/2006

   Directrius dels plans directors

   Dades d'afectacions sectorials

Determinacions: 

17013-7PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL

AFECTACIONS SECTORIALS

TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Begur

Id. sector

Comarca: Baix Empordà

   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines

Estratègies de desenvolupament, nuclis 
histórics i les seves extensions
Estratègies de les
àrees especialitzades

Sa Riera, urbanització Mas Mato

Data:

Pla parcial: Data:

Edificació(%)Estat de desenvolupament: 

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha): X

Sostre residencial: 3.578

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc de transport de 
mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Observacions

Modificació

   Dades generals

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 11

Data de termini d'execució: 

(DOGC)

15/10/2010 

0,0Percentatge dins de zona inundable (PR100 anys)

FITXA INFORMATIVA

17013-02   S-8  Sa Riera



CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Parcel·lari cadastralTOPOGRÀFIC o PLANEJAMENT

TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
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17013-02 Sector S-8 sa Riera  

El sector S-8 sa Riera se situa al nord-est del municipi, en el marge dret del torrent de sa Riera, per sobre de la 
carretera de s’Antiga amb la qual confronta. Limita a l’est amb el carrer de la Cova de la Sal i el carrer del Port 
d’es Pi, no pavimentat i que es troba dins l’àmbit de l’actuació; al  nord-oest, amb el carrer de s’Antiga i els 
darreres de les actuacions d’edificació de sa Riera; i al sud, amb l’espai del PEIN. 

Morfològicament, els terrenys tenen pendent accentuat amb orientació cap al nord-oest i caiguda cap al mar. 
Actualment, estan ocupats per bosc i cinc habitatges unifamiliars, que estan disposats a sobre i tenen l’accés des 
de la carretera de s’Antiga i el carrer de la Cova de la Sal.  

Segons el planejament urbanístic vigent, l'objectiu és quàdruple: 
 Completar l’ordenació urbanística de sa Riera. 
 Resoldre la xarxa bàsica, tot connectant la carretera sa Riera amb el sector de Port d’es Pi. 
 Establir continuïtat amb el parc forestal del polígon P-11 contigu. 
 Adequar l’ordenació urbanística a les condicions paisatgístiques.  

L’àmbit té una superfície de 4,4727 ha i una edificabilitat bruta de 0,08 m
2
st/m

2
s, que implica un sostre màxim de 

3.578m
2
; la densitat és de 3 htg/ha, amb un nombre màxim de 13 habitatges.  

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 

El PDUSC-2, publicat el 17 de febrer de 2006, determina condicions per al desenvolupament urbanístic del sector, 
en concret, establir un corredor de protecció paisatgística al llarg de la fondalada que travessa de sud a nord el 
sector per afavorir la connectivitat ecològica entre el front costaner i l’espai del PEIN de les Muntanyes de Begur. 
La part frontal d’aquest franja ha de tenir la condició d’espai lliure de cessió i s’ha d’estendre des de la carretera 
de s’Antiga fins a la zona verda ja prevista pel POUM i el PEIN, mentre que la resta de la zona de protecció poden 
ser espais lliures privats no edificats. S’ha de minimitzar l’impacte visual i paisatgístic del vial de nova obertura, tot 
procurant la millora de la implantació sobre el territori. 

El sector és de difícil accés, ja que penja directament de la carretera de s’Antiga –el vial de ronda que suporta tota 
la mobilitat de les urbanitzacions de la costa–, la qual desemboca en la carretera de sa Riera en un únic punt, per 
on passen la majoria dels cotxes que volen arribar a la platja de sa Riera o al nucli històric, i sense cap altra 
connexió o vial alternatiu que puguin facilitar la circulació al voltant de l’àmbit.  

El 89% de l’àmbit té un pendent superior al 20%. 

Estat de desenvolupament 

D’acord amb el certificat emès per l’Ajuntament el 18 de setembre de 2019, el sector no s’ha desenvolupat.  

Atès que el POUM no preveu terminis de desenvolupament dels àmbits de planejament derivat, però en preveu la 
possibilitat de revisió passats vuit anys des de l’aprovació, i que han passat 16 anys des de la publicació del 
planejament general, el present PDURSNS_LG considera pertinent revisar-lo en relació amb la sostenibilitat i 
l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTPCG inclou el sector S-8 sa Riera dins de l’àrea especialitzada d’ús residencial sa Riera, urbanització Mas 
Mató. 

El PTPCG té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el 
patrimoni cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la 
cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i 
habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de 
regulació i orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous 
creixements; i reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, 
article 1.4). 

A l’article 3.24 Condicions específiques per als plans i projectes de desenvolupament urbanístic, de les Normes 
d’ordenació territorial, el PTPCG estableix, literalment, el següent:  
 Ajustar, en la mesura del possible, l’oferta de sòl residencial i industrial a les necessitats estimades al Pla, 

valorant si escau la possibilitat d’actuar sobre el sòl urbà no consolidat i el sòl urbanitzable sense planejament  
 

aprovat definitivament. Cal considerar les conseqüències ambientals de sobredimensionament de l’habitatge i 
del sòl industrial i els possibles desencaixos amb la planificació sectorial de les infraestructures ambientals. 

 Afavorir la qualitat paisatgística dels desenvolupaments urbanístics, contenir la proliferació de construccions 
en el sòl no urbanitzable i vetllar per la seva integració en el paisatge territorial.  

 Assegurar la funcionalitat dels connectors i la permeabilitat de la matriu. 

El PTPCG proposa evitar que el creixement desproporcionat d’alguns assentaments provoqui fenòmens de 
desestructuració urbana o de segregació social, impedir el malbaratament de sòl induït per l’aplicació d’unes 
densitats inadequadament baixes o de models de ciutat difusa i racionalitzar la implantació de noves àrees 
residencials potencialment destinades a habitatge secundari (Memòria, capítol 4. Definició del objectius 
específics). 

A l’article 2.3 Tipus de sòl, de les Normes d’ordenació territorial, el PTPCG estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

Pel que respecta al sistema territorial d’assentaments, el PTPCG té com a principi rector evitar-ne els efectes 
negatius del desenvolupament sobre els sistemes naturals, la funcionalitat ecològica i el paisatge (Normes 
d’ordenació territorial, article 3.2). 

A l’article 3.12 Estratègies per a les àrees especialitzades, el PTPCG determina, textualment, el següent: 
1. Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús residencial, l’augment de la 

integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les seves extensions i en tot cas la 
racionalització de les ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa del seu ús hagin d’estar 
aïllades. Són Per tant, propostes coherents amb els objectius del pla territorial aquelles que les revisions dels 
POUM facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament d’àrees especialitzades aïllades i 
aquelles altres encaminades a aconseguir una major integració de les àrees especialitzades que són 
contigües als nuclis històrics i les seves extensions. 

2. ... La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, topografia, falta d’accessibilitat o 
dificultat de dotació de serveis siguin d’improbable urbanització no pot motivar la creació d’extensions de 
substitució en els termes establerts en aquest apartat. 
(...) 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a 
les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

D'acord amb la Llei d'urbanisme, el planejament general urbanístic ha de complir els requisits que, literalment, es 
transcriuen a continuació: 
a) No pot alterar la classificació com a sòl no urbanitzable d'aquells terrenys que tinguin un pendent superior al 

20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents.A aquests 
efectes, els plans d'ordenació urbanística municipal que prevegin la incorporació al procés de transformació 
urbanística de terrenys amb pendent superior al 20%, han d'acreditar que el creixement dels nuclis existents 
no és possible en altres terrenys, bé sigui perquè el municipi no disposa de terrenys amb pendent igual o 
inferior al 20%, bé sigui perquè els existents han de ser classificats com a sòl no urbanitzable, d'acord amb els 
criteris legals establerts en l'article 32 de la Llei d'urbanisme.  

b) No obstant el què estableix el primer paràgraf de l'apartat 1.a, per raons de racionalitat i coherència de 
l'ordenació, els plans d'ordenació urbanística municipal poden incorporar terrenys amb pendent superior al 
20% a sectors de planejament derivat, sempre que s'estableixi que els referits terrenys no poden acollir cap 
tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu. En tot cas aquests terrenys no són 
computables als efectes del compliment dels estàndards legals mínims d'espais lliures públics i equipaments 
comunitaris. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 30 de maig de 2019, el sector no té una 
problemàtica especial respecte de la inundabilitat. 

D’acord amb l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 27 de setembre de 2019, el 
sector no té risc geològic aparent.  
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D’acord amb la documentació ambiental del Pla, el sector té una afectació ambiental moderada pel que fa al 
conjunt dels criteris considerats. 

Amb la informació disponible, no es detecten altres afectacions sectorials a l’escala de treball del present 
PDURSNS_LG. 

Criteris paisatgístics 

El CPCG inclou el municipi totalment  dins la unitat de paisatge Gavarres marítimes. 

El PTPCG fixa per als plans i projectes l’aplicació directa i obligatòria de les Directrius del paisatge, que poden ser 
desenvolupades de manera més precisa mitjançant instruments urbanístics (Directrius del paisatge, article 1.5). 

El PTPCG disposa que, en cas de contradicció, les determinacions relatives a elements del paisatge que 
transcendeixin l’àmbit municipal establertes per plans directors o especials urbanístics que comprenguin, al 
menys, una unitat de paisatge, prevalen sobre les determinacions d’ordenació del paisatge dels instruments de 
planejament general urbanístic municipal (Directrius del paisatge, article 1.6). 

El PTPCG, a l’article 2.4 Fites visuals i fons escènics, de les Directrius del paisatge, estableix, literalment, el 
següent:  

... 
5. Els plans especials urbanístics amb objectiu d’ordenació del paisatge poden delimitar àrees amb establiment 

de paràmetres limitatius de l’edificació amb els objectius de preservació que aquesta directriu estableix, com 
també àrees on és preceptiu l’informe d’impacte i integració paisatgístic per a determinades construccions. 

A l’article 3.3 Directrius OQP1, de les Directrius del paisatge, el PTPCG disposa, textualment, el següent:  
1. Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits discontinus 

que fragmentin el paisatge. 
... 

3. Evitar que les extensions urbanes afectin negativament figures, perfils i escenaris urbans d’interès 
paisatgístic, particularment en els casos en que puguin contribuir a l’aparició de fenòmens de conurbació, 
carretera-aparador (definit en l’article 3.4) o continus de la façana litoral (article 3.20). Els principals fenòmens 
de conurbació es produeixen en els següents espais: ..., Blanes-Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols-
Palamós, Platja d’Aro-Santa Cristina d’Aro, Palamós-Palafrugell, ...,Torroella de Montgrí-l'Estartit, ... 

A l’article 3.20 Directrius OQP18, de les Directrius del paisatge, el PTPCG fixa, textualment, el següent:  
... 

2. Els POUM han d’evitar la consolidació de nous continus edificats i esponjar els ja existents. Els principals 
continus urbans de la façana litoral són: Lloret de Mar-Blanes, Canyelles, urbanitzacions al nord de Tossa de 
Mar, S'Agaró-Sant Feliu de Guíxols. Platja d'Aro-S'Agaró, Sant Antoni de Calonge sud, Sant Antoni de 
Calonge-Palamós, La Fosca- Palamós, Callella sud, Llafranc, Tamariu, Cap de Begur, Sa Punta, L'Escala est, 
Roses est, Cadaqués-S’Oliguera-Portlligat, Port de la Selva nord, Llançà sud, Llançà nord i Colera nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusions 

La comarca del Baix Empordà, on s’inclou el sistema urbà de Palafrugell, segons les projeccions de població per 
a 2038 formulades per l’IDESCAT, creixeria el 9,48% respecte de la població de 2018. Begur passaria de 3.934 a 
4.307 habitants. Les parcel·les no edificades representen el 23% de les residencials totals en sòl urbà consolidat. 
S’estima un potencial mínim de 1.159 habitatges pendents d’edificar, molt per sobre de les necessitats del 
municipi. 

El model urbanístic del sector correspon a un model de baixa densitat de teixit especialitzat d’ús residencial dins 
d’una àrea especialitzada, que la planificació territorial estableix que s’ha de minimitzar.  

Aquests models de baixa densitat tenen conseqüències econòmiques (increment de costos de provisió de 
determinats serveis públics locals, increment de la congestió de les carreteres), ambientals (pèrdua d’espais 
naturals i biodiversitat local, increment de l’índex de contaminació) i socials (reducció de les interaccions socials, 
segregació social) contràries als principis del desenvolupament urbanístic sostenible. En concret, impliquen un 
consum de sòl desmesurat i una xarxa de sistemes (vialitat, enllumenat, clavegueram, etc.) i de serveis (neteja, 
recollida d’escombraries, seguretat) que, difícilment, justifiquen la sostenibilitat municipal posterior.  

La sostenibilitat implica la utilització racional del sòl i el model de baixa densitat no s’ajusta a aquest principi. La 
legislació estableix que s’ha d’evitar la dispersió, és a dir, que s’han de promoure models compactes i complexos 
que afavoreixin consums de sòl reduïts i que puguin garantir una major diversitat de tipologies d'habitatges i 
d'usos. 

Les urbanitzacions de l’àmbit de sa Riera i Mas Mató tenen encara un gran percentatge de parcel·les buides i, per 
tant, amb capacitat per acollir nous habitatges.  

El sector és a prop de la costa i té una fort presència en el paisatge vist des del mar. 

Els POUM han d’evitar la consolidació de nous continus edificats i esponjar els ja existents. Entre els  principals 
continus urbans de la façana litoral, es troba el Cap de Begur. 

Per tant, es considera que cal desclassificar l’àmbit amb una actuació d’extinció. 

Proposta 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector S-8 sa Riera i incloure'ls en el sistema territorial 
d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva amb el règim de sòl no urbanitzable i la 
qualificació de Zona de protecció forestal, nivell 1, regulada a l’article 143 de la Normativa del Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Begur. 

Això sens perjudici que aquest àmbit es pugui recuperar amb la finalitat de l’obertura d’un nou vial que pugui 
resoldre l’accessibilitat des d’un nou punt d’accés alternatiu sobre la carretera de s’Antiga i faci la connexió, si 
escau, amb el carrer de la Cova de la Sal. En cas que es promogués aquesta recuperació de part del sector, 
aquesta no pot abastar els sòls de cota més alta i més visibles. 
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17013-03 Sector S-27.a Marge esquerre de la Coma  

El sector S-27.a Marge esquerre de la Coma se situa a ponent del carrer de sa Riera, entre la urbanització Mas 
Mató i la carretera. Limita al nord-oest amb el rec de Santa Reparada i amb el carrer de la platja del Racó, i a l’est, 
amb el carrer de sa Riera i el torrent del mateix nom. 

Morfològicament, els sòls tenen pendent amb orientació a l’est. El 86% de l’àmbit té pendents superiors al 20%. El 
sector té una geometria allargassada amb accés cap avall des de la carretera de sa Riera i cap amunt des de la 
carretera de la platja del Racó.  

Segons el planejament urbanístic vigent, l'objectiu és l’ordenació de l’edificabilitat del sector i la protecció dels 
espais arbrats dels curs de desguàs natural cap a sa Riera. L’àmbit té una superfície de 2,2865 ha i una 
edificabilitat bruta de 0,08 m

2
st/m

2
s, que implica un sostre màxim de 1.829m

2
; la densitat és de 3 htg/ha, amb un 

nombre màxim de 6 habitatges.  

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 

Estat de desenvolupament 

D’acord amb el certificat emès per l’Ajuntament el 18 de setembre de 2019, el sector no s’ha desenvolupat.  

Atès que el POUM no preveu terminis de desenvolupament dels àmbits de planejament derivat, però en preveu la 
possibilitat de revisió passats vuit anys des de l’aprovació, i que han passat 16 anys des de la publicació del 
planejament general, el present PDURSNS_LG considera pertinent revisar-lo en relació amb la sostenibilitat i 
l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTPCG inclou el sector S-27.a Marge esquerre de la Coma dins l’àrea especialitzada d’ús residencial sa Riera, 
urbanització Mas Mató. 

El PTPCG té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el 
patrimoni cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la 
cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i 
habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de 
regulació i orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous 
creixements; i reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, 
article 1.4). 

A l’article 3.24 Condicions específiques per als plans i projectes de desenvolupament urbanístic, de les Normes 
d’ordenació territorial, el PTPCG estableix, literalment, el següent:  
 Ajustar, en la mesura del possible, l’oferta de sòl residencial i industrial a les necessitats estimades al Pla, 

valorant si escau la possibilitat d’actuar sobre el sòl urbà no consolidat i el sòl urbanitzable sense planejament 
aprovat definitivament. Cal considerar les conseqüències ambientals de sobredimensionament de l’habitatge i 
del sòl industrial i els possibles desencaixos amb la planificació sectorial de les infraestructures ambientals. 

 Afavorir la qualitat paisatgística dels desenvolupaments urbanístics, contenir la proliferació de construccions 
en el sòl no urbanitzable i vetllar per la seva integració en el paisatge territorial.  

 Assegurar la funcionalitat dels connectors i la permeabilitat de la matriu. 

El PTPCG proposa evitar que el creixement desproporcionat d’alguns assentaments provoqui fenòmens de 
desestructuració urbana o de segregació social, impedir el malbaratament de sòl induït per l’aplicació d’unes 
densitats inadequadament baixes o de models de ciutat difusa i racionalitzar la implantació de noves àrees 
residencials potencialment destinades a habitatge secundari (Memòria, capítol 4. Definició del objectius 
específics). 

El PTPCG proposa protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors ecològics en el conjunt del 
territori, i fomentar la redacció de projectes de paisatge en determinats àmbits periurbans (Memòria, capítol 4. 
Definició del objectius específics). 

A l’article 2.3 Tipus de sòl, de les Normes d’ordenació territorial, el PTPCG estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

Pel que respecta al sistema territorial d’assentaments, el PTPCG té com a principi rector evitar-ne els efectes 
negatius del desenvolupament sobre els sistemes naturals, la funcionalitat ecològica i el paisatge (Normes 
d’ordenació territorial, article 3.2). 

A l’article 3.12 Estratègies per a les àrees especialitzades, el PTPCG determina, textualment, el següent: 
1. Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús residencial, l’augment de la 

integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les seves extensions i en tot cas la 
racionalització de les ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa del seu ús hagin d’estar 
aïllades. Són Per tant, propostes coherents amb els objectius del pla territorial aquelles que les revisions dels 
POUM facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament d’àrees especialitzades aïllades i 
aquelles altres encaminades a aconseguir una major integració de les àrees especialitzades que són 
contigües als nuclis històrics i les seves extensions. 

2. ... La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, topografia, falta d’accessibilitat o 
dificultat de dotació de serveis siguin d’improbable urbanització no pot motivar la creació d’extensions de 
substitució en els termes establerts en aquest apartat. 

(...) 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a 
les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

D'acord amb la Llei d'urbanisme, el planejament general urbanístic ha de complir els requisits que, literalment, es 
transcriuen a continuació: 
a) No pot alterar la classificació com a sòl no urbanitzable d'aquells terrenys que tinguin un pendent superior al 

20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents. A aquests 
efectes, els plans d'ordenació urbanística municipal que prevegin la incorporació al procés de transformació 
urbanística de terrenys amb pendent superior al 20%, han d'acreditar que el creixement dels nuclis existents 
no és possible en altres terrenys, bé sigui perquè el municipi no disposa de terrenys amb pendent igual o 
inferior al 20%, bé sigui perquè els existents han de ser classificats com a sòl no urbanitzable, d'acord amb els 
criteris legals establerts en l'article 32 de la Llei d'urbanisme.  

b) No obstant el què estableix el primer paràgraf de l'apartat 1.a, per raons de racionalitat i coherència de 
l'ordenació, els plans d'ordenació urbanística municipal poden incorporar terrenys amb pendent superior al 
20% a sectors de planejament derivat, sempre que s'estableixi que els referits terrenys no poden acollir cap 
tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu. En tot cas aquests terrenys no són 
computables als efectes del compliment dels estàndards legals mínims d'espais lliures públics i equipaments 
comunitaris. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 30 de maig de 2019, el sector no té una afecció 
especial en relació amb la inundabilitat, si bé es troba creuat per un curs fluvial al nord i a l’est del sector i, per 
tant, això s’ha de tenir en compte en la fase de planejament derivat. 

D’acord amb  l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de setembre de 2019, el sector  té 
un risc de perillositat potencial baixa. 

D’acord amb la documentació ambiental del Pla, el sector té una afectació ambiental alta pel que fa al conjunt dels 
criteris considerats. 

D’acord amb l’informe de Biodiversitat i medi natural dels Serveis territorials de Girona de 5 de novembre de 2019, 
la no transformació dels sectors S-26 i S-27a pot permetre mantenir una mínima connexió ecològica entre les 
dues peces més septentrionals del PEIN, separades uns 675 m, en aproximar-les físicament i connectar-les 
mitjançant el rec d’es Valls o sa Riera i peces del sistema d’espais lliures públics dels sòls urbans adjacents. 

Amb la informació disponible, no es detecten altres afectacions sectorials a l’escala de treball del present 
PDURSNS_LG. 

Criteris paisatgístics 

El CPCG inclou el municipi totalment  dins la unitat de paisatge Gavarres marítimes. 

El PTPCG fixa per als plans i projectes l’aplicació directa i obligatòria de les Directrius del paisatge, que poden ser 
desenvolupades de manera més precisa mitjançant instruments urbanístics (Directrius del paisatge, article 1.5). 
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El PTPCG disposa que, en cas de contradicció, les determinacions relatives a elements del paisatge que 
transcendeixin l’àmbit municipal establertes per plans directors o especials urbanístics que comprenguin, al 
menys, una unitat de paisatge, prevalen sobre les determinacions d’ordenació del paisatge dels instruments de 
planejament general urbanístic municipal (Directrius del paisatge, article 1.6). 

A l’article 2.2 Aigua, de les Directrius del paisatge, el PTPCG determina, textualment, el següent:  
... 

4. L’ordenació de sectors de sòl urbanitzable o de sòl urbà no consolidat que siguin confrontants amb rius, 
rieres, canals, llacs, estanys o la vora del mar ha de considerar la presència d’aquests elements d’aigua com 
a factor determinant de l’ordenació en el sentit de justificar espais de transició de qualitat entre el front edificat 
i la ribera. En aquest espai de transició es localitzaran de manera preferent els sòls de cessió per a espais 
lliures. Així mateix, l’ordenació tractarà amb especial cura la composició urbana dels fronts edificats que donin 
a espais d’aigua per la seva especial visibilitat.  

5. Els fronts urbans marítims i fluvials tindran en el planejament urbanístic un tractament acurat encaminat a 
destacar-ne el caràcter i a potenciar-ne el valor paisatgístic. Els plans urbanístics establiran mesures per 
recuperar la coherència formal en aquells fronts que l’haguessin perduda per causa de la volumetria dels 
edificis o de la baixa qualitat de l’arquitectura. 

El PTPCG, a l’article 2.4 Fites visuals i fons escènics, de les Directrius del paisatge, estableix, literalment, el 
següent:  

... 
5. Els plans especials urbanístics amb objectiu d’ordenació del paisatge poden delimitar àrees amb establiment 

de paràmetres limitatius de l’edificació amb els objectius de preservació que aquesta directriu estableix, com 
també àrees on és preceptiu l’informe d’impacte i integració paisatgístic per a determinades construccions. 

A l’article 3.3 Directrius OQP1, de les Directrius del paisatge, el PTPCG disposa, textualment, el següent:  
1. Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits discontinus 

que fragmentin el paisatge. 
... 

3. Evitar que les extensions urbanes afectin negativament figures, perfils i escenaris urbans d’interès 
paisatgístic, particularment en els casos en que puguin contribuir a l’aparició de fenòmens de conurbació, 
carretera-aparador (definit en l’article 3.4) o continus de la façana litoral (article 3.20). Els principals fenòmens 
de conurbació es produeixen en els següents espais: ..., Blanes-Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols-
Palamós, Platja d’Aro-Santa Cristina d’Aro, Palamós-Palafrugell, ...,Torroella de Montgrí-l'Estartit, ... 

A l’article 3.20 Directrius OQP18, de les Directrius del paisatge, el PTPCG fixa, textualment, el següent:  
... 

2. Els POUM han d’evitar la consolidació de nous continus edificats i esponjar els ja existents. Els principals 
continus urbans de la façana litoral són: Lloret de Mar-Blanes, Canyelles, urbanitzacions al nord de Tossa de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mar, S'Agaró-Sant Feliu de Guíxols. Platja d'Aro-S'Agaró, Sant Antoni de Calonge sud, Sant Antoni de 
Calonge-Palamós, La Fosca- Palamós, Callella sud, Llafranc, Tamariu, Cap de Begur, Sa Punta, L'Escala est, 
Roses est, Cadaqués-S’Oliguera-Portlligat, Port de la Selva nord, Llançà sud, Llançà nord i Colera nord. 

Conclusions 

Aquest sector ,conjuntament amb els 26 i 27b, encara no desenvolupats, ocupa l’actual espai que manté la funció 
de connector biològic entre el sòl rústic de ponent i el de nord-est cap a la costa. 

El model urbanístic del sector correspon a un de baixa densitat amb teixit especialitzat d’ús residencial, sense 
continuïtat amb el nucli històric, cosa que contradiu les directrius de la planificació territorial.  

Aquests models de baixa densitat tenen conseqüències econòmiques (increment de costos de provisió de 
determinats serveis públics locals, increment de la congestió de les carreteres), ambientals (pèrdua d’espais 
naturals i biodiversitat local, increment de l’índex de contaminació) i socials (reducció de les interaccions socials, 
segregació social) contràries als principis del desenvolupament urbanístic sostenible. En concret, impliquen un 
consum de sòl desmesurat i una xarxa de sistemes (vialitat, enllumenat, clavegueram, etc.) i de serveis (neteja, 
recollida d’escombraries, seguretat) que, difícilment, justifiquen la sostenibilitat municipal posterior.  

La sostenibilitat implica la utilització racional del sòl i el model de baixa densitat no s’ajusta a aquest principi. La 
legislació estableix que s’ha d’evitar la dispersió, és a dir, que s’han de promoure models compactes i complexos 
que afavoreixin consums de sòl reduïts i que puguin garantir una major diversitat de tipologies d'habitatges i 
d'usos. 

Els POUM han d’evitar la consolidació de nous continus edificats i esponjar els ja existents. Entre els  principals 
continus urbans de la façana litoral, es troba el Cap de Begur. 

Les urbanitzacions de l’àmbit de sa Riera i Mas Mató tenen encara un gran percentatge de parcel·les buides i, per 
tant, amb capacitat per acollir nous habitatges.  

En resum, atesos el potencial de creixement del municipi, la determinació del PTPCG que les àrees 
especialitzades s’han de minimitzar, i les característiques ambientals i paisatgístiques, es proposa una actuació 
d’extinció. 

Proposta 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector S-27.a Marge esquerre de la Coma i incloure'ls en 
el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, amb el règim de sòl no 
urbanitzable i la qualificació de zona de protecció per hàbitat, regulada a l’article 144 de la Normativa del Pla 
d’ordenació urbanística municipal de Begur. 

 



- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Activitat económica (ha)

Residencial (ha)

Índex d'edificabilitat bruta 0,08

Densitat 3

Nombre d'habitatges 16

Classificació del sòl Surbanitzable

Superfície (ha) 5,42

Codi municipal S-27.b  Marge dret de La Coma

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla d'ordenació urbanística municipal

Data aprovació 10/11/2003

Sostre activitat econòmica:

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 86

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

3,0

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

   Model urbanístic

Nom Data 

   Directrius dels plans directors

   Dades d'afectacions sectorials

Determinacions: 

17013-20PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL

AFECTACIONS SECTORIALS

TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Begur

Id. sector

Comarca: Baix Empordà

   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines

Estratègies de desenvolupament, nuclis 
histórics i les seves extensions
Estratègies de les
àrees especialitzades

Sa Riera, urbanització Mas Mato

Data:

Pla parcial: Data:

Edificació(%)Estat de desenvolupament: 

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha): X

Sostre residencial: 4.339

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc de transport de 
mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Observacions

   Dades generals

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 14

Data de termini d'execució: 

(DOGC)

15/10/2010 

0,0Percentatge dins de zona inundable (PR100 anys)

FITXA INFORMATIVA

17013-04   S-27.b  Marge dret de La Coma



CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Parcel·lari cadastralTOPOGRÀFIC o PLANEJAMENT

TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
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17013-04 Sector S-27.b Marge dret de la Coma  

El sector S-27.b Marge dret de la Coma se situa al costat de llevant del carrer sa Riera, davant del sector S-27.a 
Marge esquerre de la Coma nord i al vessant sud del puig de la Coma, sense continuïtat amb el nucli històric però 
sí amb el teixit de la urbanització de sa Riera. Limita al nord amb les parcel·les de cases unifamiliars situades en 
sòl urbà; al sud i a l’est, amb el sòl no urbanitzable; i a l’oest, amb el carrer sa Riera. 

Morfològicament, els sòls tenen un pendent accentuat cap al curs fluvial que travessa el sector pel mig, amb dos 
vessants, orientats a est i a oest. Si bé el vessant est, actualment, està ocupat per algunes cases unifamiliars, la 
majoria de l’àmbit és un bosc de pins. L’accés al sector es produeix des del carrer sa Riera, amb el qual entronca 
el camí de sa Vinya, que transcorre paral·lelament al curs fluvial i dona accés als xalets existents al vessant est. 

Segons el planejament urbanístic vigent, l’objectiu és l’ordenació de l’edificabilitat del sector, i l’obtenció dels sòls 
de cessió per al sistema viari i per a les dotacions d’espais lliures i equipaments. 

L’àmbit té una superfície de 5,4232 ha, que es destina a habitatge unifamiliar aparellat, i una edificabilitat bruta de 
0,08 m

2
st/m

2
s, que implica un sostre màxim de 4.339m

2
; la densitat és de 3 htg/ha, amb un nombre màxim de 16 

habitatges.  

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 

Estat de desenvolupament 

D’acord amb el certificat emès per l’Ajuntament el 18 de setembre de 2019, el sector no s’ha desenvolupat.  

Atès que el POUM no preveu terminis de desenvolupament dels àmbits de planejament derivat, però en preveu la 
possibilitat de revisió passats vuit anys des de l’aprovació, i que han passat 16 anys des de la publicació del 
planejament general, el present PDURSNS_LG considera pertinent revisar-lo en relació amb la sostenibilitat i 
l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTPCG inclou el sector S-27.b Marge dret de la Coma dins l’àrea especialitzada d’ús residencial sa Riera, 
urbanització Mas Mató. 

El PTPCG té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el 
patrimoni cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la 
cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i 
habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de 
regulació i orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous 
creixements; i reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, 
article 1.4). 

A l’article 3.24 Condicions específiques per als plans i projectes de desenvolupament urbanístic, de les Normes 
d’ordenació territorial, el PTPCG estableix, literalment, el següent:  
 Ajustar, en la mesura del possible, l’oferta de sòl residencial i industrial a les necessitats estimades al Pla, 

valorant si escau la possibilitat d’actuar sobre el sòl urbà no consolidat i el sòl urbanitzable sense planejament 
aprovat definitivament. Cal considerar les conseqüències ambientals de sobredimensionament de l’habitatge i 
del sòl industrial i els possibles desencaixos amb la planificació sectorial de les infraestructures ambientals. 

 Afavorir la qualitat paisatgística dels desenvolupaments urbanístics, contenir la proliferació de construccions 
en el sòl no urbanitzable i vetllar per la seva integració en el paisatge territorial.  

 Assegurar la funcionalitat dels connectors i la permeabilitat de la matriu. 

El PTPCG proposa evitar que el creixement desproporcionat d’alguns assentaments provoqui fenòmens de 
desestructuració urbana o de segregació social, impedir el malbaratament de sòl induït per l’aplicació d’unes 
densitats inadequadament baixes o de models de ciutat difusa i racionalitzar la implantació de noves àrees 
residencials potencialment destinades a habitatge secundari (Memòria, capítol 4. Definició del objectius 
específics). 

El PTPCG proposa protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors ecològics en el conjunt del 
territori, i fomentar la redacció de projectes de paisatge en determinats àmbits periurbans (Memòria, capítol 4. 
Definició del objectius específics). 

A l’article 2.3 Tipus de sòl, de les Normes d’ordenació territorial, el PTPCG estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

Pel que respecta al sistema territorial d’assentaments, el PTPCG té com a principi rector evitar-ne els efectes 
negatius del desenvolupament sobre els sistemes naturals, la funcionalitat ecològica i el paisatge (Normes 
d’ordenació territorial, article 3.2). 

A l’article 3.12 Estratègies per a les àrees especialitzades, el PTPCG determina, textualment, el següent: 
1. Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús residencial, l’augment de la 

integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les seves extensions i en tot cas la 
racionalització de les ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa del seu ús hagin d’estar 
aïllades. Són Per tant, propostes coherents amb els objectius del pla territorial aquelles que les revisions dels 
POUM facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament d’àrees especialitzades aïllades i 
aquelles altres encaminades a aconseguir una major integració de les àrees especialitzades que són 
contigües als nuclis històrics i les seves extensions. 

2. ... La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, topografia, falta d’accessibilitat o 
dificultat de dotació de serveis siguin d’improbable urbanització no pot motivar la creació d’extensions de 
substitució en els termes establerts en aquest apartat. 

(...) 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a 
les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

D'acord amb la Llei d'urbanisme, el planejament general urbanístic ha de complir els requisits que, literalment, es 
transcriuen a continuació: 
a) No pot alterar la classificació com a sòl no urbanitzable d'aquells terrenys que tinguin un pendent superior al 

20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents. A aquests 
efectes, els plans d'ordenació urbanística municipal que prevegin la incorporació al procés de transformació 
urbanística de terrenys amb pendent superior al 20%, han d'acreditar que el creixement dels nuclis existents 
no és possible en altres terrenys, bé sigui perquè el municipi no disposa de terrenys amb pendent igual o 
inferior al 20%, bé sigui perquè els existents han de ser classificats com a sòl no urbanitzable, d'acord amb els 
criteris legals establerts en l'article 32 de la Llei d'urbanisme.  

b) No obstant el què estableix el primer paràgraf de l'apartat 1.a, per raons de racionalitat i coherència de 
l'ordenació, els plans d'ordenació urbanística municipal poden incorporar terrenys amb pendent superior al 
20% a sectors de planejament derivat, sempre que s'estableixi que els referits terrenys no poden acollir cap 
tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu. En tot cas aquests terrenys no són 
computables als efectes del compliment dels estàndards legals mínims d'espais lliures públics i equipaments 
comunitaris. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 30 de maig de 2019, el sector no té una afecció 
especial en relació amb la inundabilitat, si bé es troba creuat per un curs fluvial i, per tant, això s’ha de ten ir en 
compte en la fase de planejament derivat. 

D’acord amb  l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de setembre de 2019, el sector  té 
un risc de perillositat potencial baixa. 

D’acord amb la documentació ambiental del Pla, el sector té una afectació ambiental molt alta pel que fa al 
conjunt dels criteris considerats. 

D’acord amb l’informe de Biodiversitat i medi natural dels Serveis territorials de Girona de 5 de novembre de 2019, 
la no transformació dels sectors S-26 i S-27a pot permetre mantenir una mínima connexió ecològica entre les 
dues peces més septentrionals del PEIN, separades uns 675 m, en aproximar-les físicament i connectar-les 
mitjançant el rec d’es Valls o sa Riera i peces del sistema d’espais lliures públics dels sòls urbans adjacents. El 
sector S-27.b Marge dret de la Coma s’inclou en l’àmbit de connexió ecològica per on transcorre la riera i els 
rierols del mateix sistema hidrològic i, també, limita amb l’espai del PEIN. 
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Amb la informació disponible, no es detecten altres afectacions sectorials a l’escala de treball del present 
PDURSNS_LG. 

Criteris paisatgístics 

El CPCG inclou el municipi totalment dins la unitat de paisatge Gavarres marítimes. 

El PTPCG fixa per als plans i projectes l’aplicació directa i obligatòria de les Directrius del paisatge, que poden ser 
desenvolupades de manera més precisa mitjançant instruments urbanístics (Directrius del paisatge, article 1.5). 

El PTPCG disposa que, en cas de contradicció, les determinacions relatives a elements del paisatge que 
transcendeixin l’àmbit municipal establertes per plans directors o especials urbanístics que comprenguin, al 
menys, una unitat de paisatge, prevalen sobre les determinacions d’ordenació del paisatge dels instruments de 
planejament general urbanístic municipal (Directrius del paisatge, article 1.6). 

El PTPCG, a l’article 2.4 Fites visuals i fons escènics, de les Directrius del paisatge, estableix, literalment, el 
següent:  

... 
5. Els plans especials urbanístics amb objectiu d’ordenació del paisatge poden delimitar àrees amb establiment 

de paràmetres limitatius de l’edificació amb els objectius de preservació que aquesta directriu estableix, com 
també àrees on és preceptiu l’informe d’impacte i integració paisatgístic per a determinades construccions. 

A l’article 3.3 Directrius OQP1, de les Directrius del paisatge, el PTPCG disposa, textualment, el següent:  
1. Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits discontinus 

que fragmentin el paisatge. 
... 

3. Evitar que les extensions urbanes afectin negativament figures, perfils i escenaris urbans d’interès 
paisatgístic, particularment en els casos en que puguin contribuir a l’aparició de fenòmens de conurbació, 
carretera-aparador (definit en l’article 3.4) o continus de la façana litoral (article 3.20). Els principals fenòmens 
de conurbació es produeixen en els següents espais: ..., Blanes-Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols-
Palamós, Platja d’Aro-Santa Cristina d’Aro, Palamós-Palafrugell, ...,Torroella de Montgrí-l'Estartit, ... 

A l’article 3.20 Directrius OQP18, de les Directrius del paisatge, el PTPCG fixa, textualment, el següent:  
... 

2. Els POUM han d’evitar la consolidació de nous continus edificats i esponjar els ja existents. Els principals 
continus urbans de la façana litoral són: Lloret de Mar-Blanes, Canyelles, urbanitzacions al nord de Tossa de 
Mar, S'Agaró-Sant Feliu de Guíxols. Platja d'Aro-S'Agaró, Sant Antoni de Calonge sud, Sant Antoni de 
Calonge-Palamós, La Fosca- Palamós, Callella sud, Llafranc, Tamariu, Cap de Begur, Sa Punta, L'Escala est, 
Roses est, Cadaqués-S’Oliguera-Portlligat, Port de la Selva nord, Llançà sud, Llançà nord i Colera nord. 

Conclusions 

El model urbanístic del sector correspon a un model de baixa densitat de teixit especialitzat d’ús residencial i, 
d’acord amb el PTPCG, la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús residencial n’és un objectiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquests models de baixa densitat tenen conseqüències econòmiques (increment de costos de provisió de 
determinats serveis públics locals, increment de la congestió de les carreteres), ambientals (pèrdua d’espais 
naturals i biodiversitat local, increment de l’índex de contaminació) i socials (reducció de les interaccions socials, 
segregació social) contràries als principis del desenvolupament urbanístic sostenible. En concret, impliquen un 
consum de sòl desmesurat i una xarxa de sistemes (vialitat, enllumenat, clavegueram, etc.) i de serveis (neteja, 
recollida d’escombraries, seguretat) que, difícilment, justifiquen la sostenibilitat municipal posterior.  

La sostenibilitat implica la utilització racional del sòl i el model de baixa densitat no s’ajusta a aquest principi. La 
legislació estableix que s’ha d’evitar la dispersió, és a dir, que s’han de promoure models compactes i complexos 
que afavoreixin consums de sòl reduïts i que puguin garantir una major diversitat de tipologies d'habitatges i 
d'usos. 

La comarca del Baix Empordà, on s’inclou el sistema urbà de Palafrugell, segons les projeccions de població per 
a 2038 formulades per l’IDESCAT, creixeria el 9,48% respecte de la població de 2018. Begur passaria de 3.934 a 
4.307 habitants. Les parcel·les no edificades representen el 23% de les residencials totals en sòl urbà consolidat. 
S’estima un potencial mínim de 1.159 habitatges pendents d’edificar, molt per sobre de les necessitats del 
municipi. 

En aquest sentit, són objectius del PTPCG la reducció de les àrees especialitzades. D’altra banda la protecció 
dels espais naturals i la definició de les xarxes de connectors ecològics en el conjunt del territori són també 
objectius del Pla. Per últim, pel que fa  a les Directrius del paisatge, s’ha de promoure una configuració compacta 
dels nuclis urbans i evitar l’aparició de teixits discontinus que fragmentin el paisatge.  

Els POUM han d’evitar la consolidació de nous continus edificats i esponjar els ja existents. Entre els  principals 
continus urbans de la façana litoral, es troba el Cap de Begur. 

Aquest sector, conjuntament amb els 26 i 27a, encara no desenvolupats, ocupa l’actual espai que manté la funció 
de connector biològic entre el sòl rústic de ponent i el del nord-est cap a la costa. El sector S-27.b Marge dret de 
la Coma s’inclou en l’àmbit de connexió ecològica per on transcorre la riera i els rierols del mateix sistema 
hidrològic i, també, limita amb l’espai del PEIN. 

La totalitat de l’àmbit té més del 20% de pendent. La transformació urbanística implicaria una alteració important 
de la topografia i la desforestació, fets que contribuirien a la degradació del paisatge. 

En resum, atès que el sector s’inclou dins una àrea especialitzada residencial i que l’objectiu no s’ajusta al model 
territorial, s’ha de suprimir. Per tant, cal una actuació d’extinció. 

Proposta 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector S-27.b Marge dret de la Coma i incloure’ls en el 
sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, amb el règim de sòl no 
urbanitzable i la qualificació de zona de Protecció forestal, nivell 1, regulada a l’article 143 de la Normativa del Pla 
d’ordenació urbanística municipal de Begur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Activitat económica (ha)

Residencial (ha)

Índex d'edificabilitat bruta 0,15

Densitat 8

Nombre d'habitatges 51

Classificació del sòl Surbanitzable

Superfície (ha) 6,36

Codi municipal S-26  Bosc major / Es Valls

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla d'ordenació urbanística municipal

Data aprovació 10/11/2003

Sostre activitat econòmica:

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 65

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

4,0

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

   Model urbanístic

Nom Data 

   Directrius dels plans directors

   Dades d'afectacions sectorials

Determinacions: 

17013-18PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL

AFECTACIONS SECTORIALS

TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Begur

Id. sector

Comarca: Baix Empordà

   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines

Estratègies de desenvolupament, nuclis 
histórics i les seves extensions
Estratègies de les
àrees especialitzades

Sa Riera, urbanització Mas Mato

Data:

Pla parcial: Pla parcial urbanístic del sector S-26 Bosc Major Data: 02/05/13

Edificació(%)Estat de desenvolupament: 

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha): X

Sostre residencial: 9.541

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc de transport de 
mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Observacions

   Dades generals

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 35

Data de termini d'execució: 

(DOGC)

15/10/2010 

0,0Percentatge dins de zona inundable (PR100 anys)

FITXA INFORMATIVA

17013-05   S-26  Bosc major / Es Valls



CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Parcel·lari cadastralTOPOGRÀFIC o PLANEJAMENT

TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
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17013-05 Sector S-26 Bosc Major / es Valls  

El sector S-26 Bosc Major / es Valls se situa en el límit nord-oest del nucli de Begur, entre les urbanitzacions es 
Gispert, al sud, i Mas Mató, al nord. Limita al nord i a l’est amb parcel·les de cases unifamiliars ubicades en sòl 
urbà; al sud, amb el carrer de Ramon Berenguer; i a l’oest, amb el camí que connecta les urbanitzacions situades 
al nord i al sud.  

Morfològicament, els sòls tenen un pendent accentuat, amb una part de l’àmbit més planera junt al carrer de 
Ramon Berenguer, tot i que el 65% de la superfície del sector té pendents superiors al 20%. Actualment, els 
terrenys es destinen a bosc.  

Segons el planejament urbanístic vigent, l’objectiu és l’ordenació de l’edificabilitat del sector, tot disposant un 
corredor verd que connecti les zones verdes del sector S-25 veí amb els espais lliures del sector d’es Valls i els 
vessants que baixen cap a sa Riera. L’àmbit té una superfície de 6,3604 ha i una edificabilitat bruta de 0,15 
m

2
st/m

2
s i un sostre màxim de 9.541m

2
; la densitat és de 8 htg/ha, amb un nombre màxim de 51 habitatges.  

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 

Estat de desenvolupament 

El sector té el Pla parcial urbanístic aprovat el 2 de maig de 2013, amb el pla d’etapes establert següent:  
 Tramitació del Projecte d’urbanització en 12 mesos des de la notificació de l’acord d’aprovació definitiva del 

Pla parcial urbanístic. 
 Presentació del Projecte de reparcel·lació per a l’aprovació inicial en un termini màxim de sis mesos des de la 

data de publicació de l’Acord d’aprovació definitiva del Projecte d’urbanització. 
 Inici d’obres d’urbanització en un termini màxim de 12 mesos des de la data d’inscripció del Projecte de 

reparcel·lació. 

D’acord amb el certificat urbanístic emès per l’Ajuntament el 18 de setembre de 2019, el sector té tràmits en curs 
sense haver-se completat tots els instruments de planejament, gestió i execució urbanística. L’estat de la qúestió 
és el següent: 
 Pla parcial urbanístic: aprovació definitiva pel ple de l’Ajuntament el 29 de novembre de 2011 i publicació al 

BOPG núm. 97 de 21 de maig de 2013, i publicació del Text refós al BOPG núm. 211 de 4 de novembre de 
2016. 

 Projecte de reparcel·lació: aprovació per la Junta de Govern Local el 13 de maig de 2014 i publicació al 
BOPG núm. 218 de 15 de novembre de 2016. 

 Projecte d’urbanització: aprovació per la Junta de Govern Local el 19 d’abril de 2016 i publicació al BOPG 
núm. 218 de 15 de novembre de 2016. 

 Obres d’urbanització, amb pressupost d’1.402.161 euros (IVA inclòs): Iniciats només alguns treballs 
d’excavació i obertura de vials (<10%). 

 Nombre màxim d’habitatges: 50 habitatges unifamiliars.  

Atès que el POUM no preveu terminis de desenvolupament dels àmbits de planejament derivat, però en preveu la 
possibilitat de revisió passats vuit anys des de l’aprovació, i que han passat 16 anys des de la publicació del 
planejament general, el present PDURSNS_LG considera pertinent revisar-lo en relació amb la sostenibilitat i 
l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTPCG inclou el sector S-26 Bosc Major / es Valls dins l’àrea especialitzada d’ús residencial sa Riera, 
urbanització Mas Mató. 

El PTPCG té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el 
patrimoni cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la 
cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i 
habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de 
regulació i orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous 
creixements; i reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, 
article 1.4). 

A l’article 3.24 Condicions específiques per als plans i projectes de desenvolupament urbanístic, de les Normes 
d’ordenació territorial, el PTPCG estableix, literalment, el següent:  
 Ajustar, en la mesura del possible, l’oferta de sòl residencial i industrial a les necessitats estimades al Pla, 

valorant si escau la possibilitat d’actuar sobre el sòl urbà no consolidat i el sòl urbanitzable sense planejament 

aprovat definitivament. Cal considerar les conseqüències ambientals de sobredimensionament de l’habitatge i 
del sòl industrial i els possibles desencaixos amb la planificació sectorial de les infraestructures ambientals. 

 Afavorir la qualitat paisatgística dels desenvolupaments urbanístics, contenir la proliferació de construccions 
en el sòl no urbanitzable i vetllar per la seva integració en el paisatge territorial.  

 Assegurar la funcionalitat dels connectors i la permeabilitat de la matriu. 

El PTPCG proposa evitar que el creixement desproporcionat d’alguns assentaments provoqui fenòmens de 
desestructuració urbana o de segregació social, impedir el malbaratament de sòl induït per l’aplicació d’unes 
densitats inadequadament baixes o de models de ciutat difusa i racionalitzar la implantació de noves àrees 
residencials potencialment destinades a habitatge secundari (Memòria, capítol 4. Definició del objectius 
específics). 

El PTPCG proposa protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors ecològics en el conjunt del 
territori, i fomentar la redacció de projectes de paisatge en determinats àmbits periurbans (Memòria, capítol 4. 
Definició del objectius específics). 

A l’article 2.3 Tipus de sòl, de les Normes d’ordenació territorial, el PTPCG estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

Pel que respecta al sistema territorial d’assentaments, el PTPCG té com a principi rector evitar-ne els efectes 
negatius del desenvolupament sobre els sistemes naturals, la funcionalitat ecològica i el paisatge (Normes 
d’ordenació territorial, article 3.2). 

A l’article 3.12 Estratègies per a les àrees especialitzades, el PTPCG determina, textualment, el següent: 
1. Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús residencial, l’augment de la 

integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les seves extensions i en tot cas la 
racionalització de les ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa del seu ús hagin d’estar 
aïllades. Són Per tant, propostes coherents amb els objectius del pla territorial aquelles que les revisions dels 
POUM facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament d’àrees especialitzades aïllades i 
aquelles altres encaminades a aconseguir una major integració de les àrees especialitzades que són 
contigües als nuclis històrics i les seves extensions. 

2. ... La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, topografia, falta d’accessibilitat o 
dificultat de dotació de serveis siguin d’improbable urbanització no pot motivar la creació d’extensions de 
substitució en els termes establerts en aquest apartat. 

(...) 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a 
les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

D'acord amb la Llei d'urbanisme, el planejament general urbanístic ha de complir els requisits que, literalment, es 
transcriuen a continuació: 
a) No pot alterar la classificació com a sòl no urbanitzable d'aquells terrenys que tinguin un pendent superior al 

20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents. A aquests 
efectes, els plans d'ordenació urbanística municipal que prevegin la incorporació al procés de transformació 
urbanística de terrenys amb pendent superior al 20%, han d'acreditar que el creixement dels nuclis existents 
no és possible en altres terrenys, bé sigui perquè el municipi no disposa de terrenys amb pendent igual o 
inferior al 20%, bé sigui perquè els existents han de ser classificats com a sòl no urbanitzable, d'acord amb els 
criteris legals establerts en l'article 32 de la Llei d'urbanisme.  

b) No obstant el què estableix el primer paràgraf de l'apartat 1.a, per raons de racionalitat i coherència de 
l'ordenació, els plans d'ordenació urbanística municipal poden incorporar terrenys amb pendent superior al 
20% a sectors de planejament derivat, sempre que s'estableixi que els referits terrenys no poden acollir cap 
tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu. En tot cas aquests terrenys no són 
computables als efectes del compliment dels estàndards legals mínims d'espais lliures públics i equipaments 
comunitaris. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 30 de maig de 2019, el sector no té una afecció 
especial en relació amb la inundabilitat, si bé es troba creuat per un curs fluvial i, per tant, això s’ha de tenir en 
compte en la fase de planejament derivat. 



Desembre de 2019 

Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí  
Aprovació inicial                                                                                                       III. MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ · B. MEMÒRIES ESPECÍFIQUES I FITXES PROPOSTA · MUNICIPIS DEL LITORAL DEL BAIX EMPORDÀ   |   32 
 
 

D’acord amb  l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de setembre de 2019, el sector té 
un risc de perillositat potencial baixa. 

D’acord amb la documentació ambiental del Pla, el sector té una afectació ambiental alta pel que fa al conjunt dels 
criteris considerats. 

D’acord amb l’informe de Biodiversitat i medi natural dels Serveis territorials de Girona de 5 de novembre de 2019, 
la no transformació dels sectors S-26 i S-27a pot permetre mantenir una mínima connexió ecològica entre les 
dues peces més septentrionals del PEIN, separades uns 675 m, en aproximar-les físicament i connectar-les 
mitjançant el rec d’es Valls o sa Riera i peces del sistema d’espais lliures públics dels sòls urbans adjacents. 

Amb la informació disponible, no es detecten altres afectacions sectorials a l’escala de treball del present 
PDURSNS_LG. 

Criteris paisatgístics 

El CPCG inclou el municipi totalment  dins la unitat de paisatge Gavarres marítimes. 

El PTPCG fixa per als plans i projectes l’aplicació directa i obligatòria de les Directrius del paisatge, que poden ser 
desenvolupades de manera més precisa mitjançant instruments urbanístics (Directrius del paisatge, article 1.5). 

El PTPCG disposa que, en cas de contradicció, les determinacions relatives a elements del paisatge que 
transcendeixin l’àmbit municipal establertes per plans directors o especials urbanístics que comprenguin, al 
menys, una unitat de paisatge, prevalen sobre les determinacions d’ordenació del paisatge dels instruments de 
planejament general urbanístic municipal (Directrius del paisatge, article 1.6). 

A l’article 2.2 Aigua, de les Directrius del paisatge, el PTPCG determina, textualment, el següent:  
... 

4. L’ordenació de sectors de sòl urbanitzable o de sòl urbà no consolidat que siguin confrontants amb rius, 
rieres, canals, llacs, estanys o la vora del mar ha de considerar la presència d’aquests elements d’aigua com 
a factor determinant de l’ordenació en el sentit de justificar espais de transició de qualitat entre el front edificat 
i la ribera. En aquest espai de transició es localitzaran de manera preferent els sòls de cessió per a espais 
lliures. Així mateix, l’ordenació tractarà amb especial cura la composició urbana dels fronts edificats que donin 
a espais d’aigua per la seva especial visibilitat.  

5. Els fronts urbans marítims i fluvials tindran en el planejament urbanístic un tractament acurat encaminat a 
destacar-ne el caràcter i a potenciar-ne el valor paisatgístic. Els plans urbanístics establiran mesures per 
recuperar la coherència formal en aquells fronts que l’haguessin perduda per causa de la volumetria dels 
edificis o de la baixa qualitat de l’arquitectura. 

El PTPCG, a l’article 2.4 Fites visuals i fons escènics, de les Directrius del paisatge, estableix, literalment, el 
següent:  

... 
5. Els plans especials urbanístics amb objectiu d’ordenació del paisatge poden delimitar àrees amb establiment 

de paràmetres limitatius de l’edificació amb els objectius de preservació que aquesta directriu estableix, com 
també àrees on és preceptiu l’informe d’impacte i integració paisatgístic per a determinades construccions. 

A l’article 3.3 Directrius OQP1, de les Directrius del paisatge, el PTPCG disposa, textualment, el següent:  
1. Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits discontinus 

que fragmentin el paisatge. 
... 

3. Evitar que les extensions urbanes afectin negativament figures, perfils i escenaris urbans d’interès 
paisatgístic, particularment en els casos en que puguin contribuir a l’aparició de fenòmens de conurbació, 
carretera-aparador (definit en l’article 3.4) o continus de la façana litoral (article 3.20). Els principals fenòmens  

 

 

 

 

 

 

de conurbació es produeixen en els següents espais: ..., Blanes-Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols-
Palamós, Platja d’Aro-Santa Cristina d’Aro, Palamós-Palafrugell, ...,Torroella de Montgrí-l'Estartit, ... 

A l’article 3.20 Directrius OQP18, de les Directrius del paisatge, el PTPCG fixa, textualment, el següent:  
... 

2. Els POUM han d’evitar la consolidació de nous continus edificats i esponjar els ja existents. Els principals 
continus urbans de la façana litoral són: Lloret de Mar-Blanes, Canyelles, urbanitzacions al nord de Tossa de 
Mar, S'Agaró-Sant Feliu de Guíxols. Platja d'Aro-S'Agaró, Sant Antoni de Calonge sud, Sant Antoni de 
Calonge-Palamós, La Fosca- Palamós, Callella sud, Llafranc, Tamariu, Cap de Begur, Sa Punta, L'Escala est, 
Roses est, Cadaqués-S’Oliguera-Portlligat, Port de la Selva nord, Llançà sud, Llançà nord i Colera nord. 

Conclusions 

El model urbanístic del sector correspon a un model de baixa densitat de teixit especialitzat d’ús residencial i, 
d’acord amb el PTPCG, textualment, són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades 
d’ús residencial, l’augment de la integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les 
seves extensions. Així mateix, el sector és contigu al nucli, en aquest cas, amb sòl urbà consolidat.  

Els POUM han d’evitar la consolidació de nous continus edificats i esponjar els ja existents. Entre els  principals 
continus urbans de la façana litoral, es troba el Cap de Begur. 

Aquests models de baixa densitat tenen conseqüències econòmiques (increment de costos de provisió de 
determinats serveis públics locals, increment de la congestió de les carreteres), ambientals (pèrdua d’espais 
naturals i biodiversitat local, increment de l’índex de contaminació) i socials (reducció de les interaccions socials, 
segregació social) contràries als principis del desenvolupament urbanístic sostenible. En concret, impliquen un 
consum de sòl desmesurat i una xarxa de sistemes (vialitat, enllumenat, clavegueram, etc.) i de serveis (neteja, 
recollida d’escombraries, seguretat) que, difícilment, justifiquen la sostenibilitat municipal posterior.  

La sostenibilitat implica la utilització racional del sòl i el model de baixa densitat no s’ajusta a aquest principi. La 
legislació estableix que s’ha d’evitar la dispersió, és a dir, que s’han de promoure models compactes i complexos 
que afavoreixin consums de sòl reduïts i que puguin garantir una major diversitat de tipologies d'habitatges i 
d'usos. 

La comarca del Baix Empordà, on s’inclou el sistema urbà de Palafrugell, segons les projeccions de població per 
a 2038 formulades per l’IDESCAT, creixeria el 9,48% respecte de la població de 2018. Begur passaria de 3.934 a 
4.307 habitants. Les parcel·les no edificades representen el 23% de les residencials totals en sòl urbà consolidat. 
S’estima un potencial mínim de 1.159 habitatges pendents d’edificar, molt per sobre de les necessitats del 
municipi. 

En resum, es considera que el desenvolupament de la part més planera del sector, què ja té el vial urbanitzat i és 
contigua al nucli urbà, correspon a una operació de sutura del teixit urbà existent. Això no obstant, s’ha d’aplicar 
l’estratègia assenyalada pel PTPCG en el sentit de minimitzar les àrees especialitzades d’ús residencial. D’altra 
banda s’ha d’alliberar d’edificacions la franja situada al llarg dels cursos fluvials, la qual  manté la funció de 
connector biològic, entre el sòl rústic de ponent i el situat al nord i al nord-est cap a la costa. 

Per tant, cal una actuació de modificació en el sentit de reduir la superfície del sector. 

Proposta 

Es proposa la directriu per al planejament general de modificar el sector S-26 Bosc Major / es Valls en el sentit de 
reduir-lo, tot excloent els sòls situats més al nord i amb més pendent, i deixant els que tenen continuïtat amb el 
carrer de Ramon Berenguer. 

El desenvolupament del sector queda subjecte a la prèvia revisió o modificació del planejament general urbanístic 
municipal vigent per tal d’adaptar-lo al present PDURSNS_LG. 

 

 



- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Activitat económica (ha)

Residencial (ha)

Índex d'edificabilitat bruta 0,35

Densitat

Nombre d'habitatges

Classificació del sòl Surbà

Superfície (ha) 1,38

Codi municipal SRL urbanització Mas Gispert

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla d'ordenació urbanística municipal

Data aprovació 10/11/2003

Sostre activitat econòmica:

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 97

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

0,0

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

   Model urbanístic

Nom Data 

   Directrius dels plans directors

   Dades d'afectacions sectorials

Determinacions: 

17013-1SU

PLA TERRITORIAL PARCIAL

AFECTACIONS SECTORIALS

TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Begur

Id. sector

Comarca: Baix Empordà

   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines

Estratègies de desenvolupament, nuclis 
histórics i les seves extensions
Estratègies de les
àrees especialitzades

Sa Riera, urbanització Mas Mato

Data:

Pla parcial: Data:

Edificació(%)Estat de desenvolupament: 

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha): X

Sostre residencial: 4.814

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc de transport de 
mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Observacions

   Dades generals

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 3

Data de termini d'execució: 

(DOGC)

15/10/2010 

0,0Percentatge dins de zona inundable (PR100 anys)

FITXA INFORMATIVA

17013-06   SRL urbanització Mas Gispert



CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Parcel·lari cadastralTOPOGRÀFIC o PLANEJAMENT

TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
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17013-06 Àmbit de sòl urbà sense els requisits legals (SUSRL) urbanització 
Mas Gispert  

L’àmbit se situa en el límit nord-oest del nucli de Begur, al sud de la urbanització residencial Mas Gispert. Limita al 
nord amb sòl urbà de la urbanització esmentada; a l’est i al sud, amb zones verdes sobre el vessant esquerre de 
sa Riera; i a l’oest, amb el sector urbanitzable S-26 Bosc Major / es Valls.  

Morfològicament, els sòls, que estan orientats a l’est, tenen més del 20% de pendent i l’àmbit té una geometria 
irregular que s’adapta a l’orografia. Els terrenys estan creuats per dos camins: el primer se situa al nord, en 
continuïtat amb el carrer Pau Casals i el segon es localitza al sud, en continuïtat amb el carrer Isaac Albèniz; 
ambdós carrers acaben en cul-de-sac, i, segons l’ordenació del POUM, han de permetre la connexió amb el 
sector per la part alta. Actualment, els terrenys són un bosc. 

L’accés a l’àmbit es produeix pels vials locals esmentats. 

Segons el planejament urbanístic vigent, els sòls estan classificats com a sòl urbà i qualificats com a sistema viari 
en una part i com a zona de ciutat jardí extensiva, clau 8b10, a la resta. L’àmbit té una superfície aproximada de 
zona de 1,374 ha i una edificabilitat de 0,35 m

2
st/m

2
s i un sostre màxim de 4.814m

2
, amb parcel·les mínimes de 

1.000 m
2
. 

Estat de desenvolupament 

Els carrers previstos pel planejament encara no s’han urbanitzat. La urbanització dels vials és condició per obtenir 
la condició de solar dels terrenys i que, posteriorment, es pugui parcel·lar i donar les llicències d’edificació en els 
solars confrontants amb aquests vials. 

Estat actual de l’àmbit i valoració de la naturalesa urbanística del sòl  

A l’àmbit, només es pot observar l’obertura d’un camí sense característiques urbanes (foto 1) que prolonga el 
carrer Isaac Albèniz situat en sòl urbà. Encara que es detecta la presència de restes d’enllumenat públic, cal 
constatar que aquest arriba només a la part del carrer que, en temps, es va urbanitzar dins l’àmbit del polígon 
d’actuació P-19 i fora de l’àmbit de sòl urbà sense els requisits legals (SUSRL) urbanització Mas Gispert.  Aquest 
enllumenat públic ja no compleix les funcions, atès que la rasant del camí esmentat ha estat modificada respecte 
de la implantació de la xarxa i els fanals queden per sota d’aquesta rasant (fotos 1 i 2).  

En la visita de camp, no s’ha observat cap de la resta de xarxes urbanes. 

En resum, segons es desprèn de la inspecció sobre el terreny, l’àmbit no ha estat objecte d’execució del 
planejament urbanístic ni ha assolit el grau d'urbanització que aquest determina. Per tant, es conclou que l’àmbit 
no té les condicions per ser considerat sòl urbà d’acord amb els articles 26 i 27del TRLUC. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTPCG inclou l’àmbit de sòl urbà sense els requisits legals (SUSRL) urbanització Mas Gispert dins l’àrea 
especialitzada d’ús residencial sa Riera, urbanització Mas Gispert. 

El PTPCG té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el 
patrimoni cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la 
cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i 
habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de 
regulació i orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous 
creixements; i reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, 
article 1.4). 

A l’article 3.24 Condicions específiques per als plans i projectes de desenvolupament urbanístic, de les Normes 
d’ordenació territorial, el PTPCG estableix, literalment, el següent:  
 Ajustar, en la mesura del possible, l’oferta de sòl residencial i industrial a les necessitats estimades al Pla, 

valorant si escau la possibilitat d’actuar sobre el sòl urbà no consolidat i el sòl urbanitzable sense planejament 
aprovat definitivament. Cal considerar les conseqüències ambientals de sobredimensionament de l’habitatge i 
del sòl industrial i els possibles desencaixos amb la planificació sectorial de les infraestructures ambientals. 

 Afavorir la qualitat paisatgística dels desenvolupaments urbanístics, contenir la proliferació de construccions 
en el sòl no urbanitzable i vetllar per la seva integració en el paisatge territorial.  

 Assegurar la funcionalitat dels connectors i la permeabilitat de la matriu. 

El PTPCG proposa evitar que el creixement desproporcionat d’alguns assentaments provoqui fenòmens de 
desestructuració urbana o de segregació social, impedir el malbaratament de sòl induït per l’aplicació d’unes 
densitats inadequadament baixes o de models de ciutat difusa i racionalitzar la implantació de noves àrees 
residencials potencialment destinades a habitatge secundari (Memòria, capítol 4. Definició del objectius 
específics). 

El PTPCG proposa protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors ecològics en el conjunt del 
territori, i fomentar la redacció de projectes de paisatge en determinats àmbits periurbans (Memòria, capítol 4. 
Definició del objectius específics). 

A l’article 2.3 Tipus de sòl, de les Normes d’ordenació territorial, el PTPCG estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

Pel que respecta al sistema territorial d’assentaments, el PTPCG té com a principi rector evitar-ne els efectes 
negatius del desenvolupament sobre els sistemes naturals, la funcionalitat ecològica i el paisatge (Normes 
d’ordenació territorial, article 3.2). 

A l’article 3.12 Estratègies per a les àrees especialitzades, el PTPCG determina, textualment, el següent: 
1. Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús residencial, l’augment de la 

integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les seves extensions i en tot cas la 
racionalització de les ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa del seu ús hagin d’estar 
aïllades. Són Per tant, propostes coherents amb els objectius del pla territorial aquelles que les revisions dels 
POUM facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament d’àrees especialitzades aïllades i 
aquelles altres encaminades a aconseguir una major integració de les àrees especialitzades que són 
contigües als nuclis històrics i les seves extensions. 

2. ... La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, topografia, falta d’accessibilitat o 
dificultat de dotació de serveis siguin d’improbable urbanització no pot motivar la creació d’extensions de 
substitució en els termes establerts en aquest apartat. 

(...) 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a 
les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

D'acord amb la Llei d'urbanisme, el planejament general urbanístic ha de complir els requisits que, literalment, es 
transcriuen a continuació: 
a) No pot alterar la classificació com a sòl no urbanitzable d'aquells terrenys que tinguin un pendent superior al 

20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents. A aquests 
efectes, els plans d'ordenació urbanística municipal que prevegin la incorporació al procés de transformació 
urbanística de terrenys amb pendent superior al 20%, han d'acreditar que el creixement dels nuclis existents 
no és possible en altres terrenys, bé sigui perquè el municipi no disposa de terrenys amb pendent igual o 
inferior al 20%, bé sigui perquè els existents han de ser classificats com a sòl no urbanitzable, d'acord amb els 
criteris legals establerts en l'article 32 de la Llei d'urbanisme.  

b) No obstant el què estableix el primer paràgraf de l'apartat 1.a, per raons de racionalitat i coherència de 
l'ordenació, els plans d'ordenació urbanística municipal poden incorporar terrenys amb pendent superior al 
20% a sectors de planejament derivat, sempre que s'estableixi que els referits terrenys no poden acollir cap 
tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu. En tot cas aquests terrenys no són 
computables als efectes del compliment dels estàndards legals mínims d'espais lliures públics i equipaments 
comunitaris. 

Criteris sectorials 

D’acord amb la documentació ambiental del Pla, el sector té una afectació ambiental alta pel que fa al conjunt dels 
criteris considerats. 

L’àmbit objecte de revisió és contigu al sector S-26.  L’informe de Biodiversitat i medi natural dels Serveis 
territorials de Girona diu que la no transformació dels sectors S-26 i S-27a pot permetre mantenir una mínima 
connexió ecològica entre les dues peces més septentrionals del PEIN, separades uns 675 m, en aproximar-les 
físicament i connectar-les mitjançant el rec d’es Valls o sa Riera i peces del sistema d’espais lliures públics dels 
sòls urbans adjacents.  
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Amb la informació disponible, no es detecten altres afectacions sectorials a l’escala de treball del present 
PDURSNS_LG. 

Criteris paisatgístics 

El CPCG inclou el municipi totalment  dins la unitat de paisatge Gavarres marítimes. 

El PTPCG fixa per als plans i projectes l’aplicació directa i obligatòria de les Directrius del paisatge, que poden ser 
desenvolupades de manera més precisa mitjançant instruments urbanístics (Directrius del paisatge, article 1.5). 

El PTPCG disposa que, en cas de contradicció, les determinacions relatives a elements del paisatge que 
transcendeixin l’àmbit municipal establertes per plans directors o especials urbanístics que comprenguin, al 
menys, una unitat de paisatge, prevalen sobre les determinacions d’ordenació del paisatge dels instruments de 
planejament general urbanístic municipal (Directrius del paisatge, article 1.6). 

El PTPCG, a l’article 2.4 Fites visuals i fons escènics, de les Directrius del paisatge, estableix, literalment, el 
següent:  

... 
5. Els plans especials urbanístics amb objectiu d’ordenació del paisatge poden delimitar àrees amb establiment 

de paràmetres limitatius de l’edificació amb els objectius de preservació que aquesta directriu estableix, com 
també àrees on és preceptiu l’informe d’impacte i integració paisatgístic per a determinades construccions. 

A l’article 3.3 Directrius OQP1, de les Directrius del paisatge, el PTPCG disposa, textualment, el següent:  
1. Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits discontinus 

que fragmentin el paisatge. 
... 

A l’article 3.20 Directrius OQP18, de les Directrius del paisatge, el PTPCG fixa, textualment, el següent:  
... 

2. Els POUM han d’evitar la consolidació de nous continus edificats i esponjar els ja existents. Els principals 
continus urbans de la façana litoral són: Lloret de Mar-Blanes, Canyelles, urbanitzacions al nord de Tossa de 
Mar, S'Agaró-Sant Feliu de Guíxols. Platja d'Aro-S'Agaró, Sant Antoni de Calonge sud, Sant Antoni de 
Calonge-Palamós, La Fosca- Palamós, Callella sud, Llafranc, Tamariu, Cap de Begur, Sa Punta, L'Escala est, 
Roses est, Cadaqués-S’Oliguera-Portlligat, Port de la Selva nord, Llançà sud, Llançà nord i Colera nord. 

Conclusions 

L’àmbit és dins de l’àrea especialitzada d’ús residencial sa Riera-urbanització Mas Gispert destinada a l’ús 
residencial de baixa densitat,. El planejament té previst obrir dos carrers per donar continuïtat al teixit consolidat 
de la urbanització Mas Mató, en uns terrenys que tenen el 100% de la superfície amb pendent superior al 20%. 

 

 

Els terrenys no tenen la condició per ser considerats sòl urbà d’acord amb els articles 26 i 27del TRLUC. 

Aquest àmbit confronta amb una franja d’espais verds delimitada pel POUM, situada  a banda i banda de sa 
Riera, la qual permet la connectivitat ecològica entre els sòls inclosos en el PEIN. 

El model urbanístic del sector correspon a un de baixa densitat de teixit especialitzat d’ús residencial i, d’acord 
amb el PTPCG, lietralment, són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús 
residencial, l’augment de la integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les seves 
extensions. Altrament, l’àmbit és proper al nucli i contigu al sòl urbà consolidat de la urbanització Mas Mató.  

Aquests models de baixa densitat tenen conseqüències econòmiques (increment de costos de provisió de 
determinats serveis públics locals, increment de la congestió de les carreteres), ambientals (pèrdua d’espais 
naturals i biodiversitat local, increment de l’índex de contaminació) i socials (reducció de les interaccions socials, 
segregació social) contràries als principis del desenvolupament urbanístic sostenible. En concret, impliquen un 
consum de sòl desmesurat i una xarxa de sistemes (vialitat, enllumenat, clavegueram, etc.) i de serveis (neteja, 
recollida d’escombraries, seguretat) que, difícilment, justifiquen la sostenibilitat municipal posterior.  

La sostenibilitat implica la utilització racional del sòl i el model de baixa densitat no s’ajusta a aquest principi. La 
legislació estableix que s’ha d’evitar la dispersió, és a dir, que s’han de promoure models compactes i complexos 
que afavoreixin consums de sòl reduïts i que puguin garantir una major diversitat de tipologies d'habitatges i 
d'usos. 

La comarca del Baix Empordà, on s’inclou el sistema urbà de Palafrugell, segons les projeccions de població per 
a 2038 formulades per l’IDESCAT, creixeria el 9,48% respecte de la població de 2018. Begur passaria de 3.934 a 
4.307 habitants. Les parcel·les no edificades representen el 23% de les residencials totals en sòl urbà consolidat. 
S’estima un potencial mínim de 1.159 habitatges pendents d’edificar, molt per sobre de les necessitats del 
municipi. 

En resum, atesos la posició i la funció territorial, els anys transcorreguts des de la classificació, les condicions 
morfològiques i ambientals, i el model urbà, es considera que el més idoni és el no desenvolupament d’aquest 
àmbit i que és convenient delimitar una franja no edificable per tal mantenir la connexió ecològica entre les dues 
peces més septentrionals del PEIN. Per tant, cal una actuació d’extinció. 

Proposta 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls d’aquest àmbit de sòl urbà sense els requisits legals 
(SUSRL) Mas Gispert i incloure’ls en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció 
preventiva, amb el règim de sòl no urbanitzable i la qualificació de Zona de protecció forestal, nivell 1, regulada a 
l’article 143 de la Normativa del Pla d’ordenació urbanística municipal de Begur. 

 

 

 

Foto 1: SUSRL urbanització  
Mas Gispert,  camí de prolongació  
del carrer Isaac Albèniz 

Foto 2: SUSRL urbanització  
Mas Gispert,  camí de prolongació  

del carrer Isaac Albèniz 



- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Activitat económica (ha)

Residencial (ha)

Índex d'edificabilitat bruta 0,15

Densitat 8

Nombre d'habitatges 43

Classificació del sòl Surbanitzable

Superfície (ha) 5,35

Codi municipal S-25  L'Arbreda

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla d'ordenació urbanística municipal

Data aprovació 10/11/2003

Sostre activitat econòmica:

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 72

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

0,0

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

   Model urbanístic

Nom Data 

   Directrius dels plans directors

   Dades d'afectacions sectorials

Determinacions: 

17013-17PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL

AFECTACIONS SECTORIALS

TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Begur

Id. sector

Comarca: Baix Empordà

   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines

Estratègies de desenvolupament, nuclis 
histórics i les seves extensions
Estratègies de les
àrees especialitzades

Sa Riera, urbanització Mas Mato

Data:

Pla parcial: Data:

Edificació(%)Estat de desenvolupament: 

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha): X

Sostre residencial: 8.032

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc de transport de 
mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Observacions

   Dades generals

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 28

Data de termini d'execució: 

(DOGC)

15/10/2010 

0,0Percentatge dins de zona inundable (PR100 anys)

FITXA INFORMATIVA

17013-07   S-25  L'Arbreda



CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Parcel·lari cadastralTOPOGRÀFIC o PLANEJAMENT

TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
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17013-07 Sector S-25 l'Arbreda  

El sector S-25 l’Arbreda se situa, envoltat de sòl urbà, en el límit nord-oest del nucli històric de Begur, entre el 
casc antic d’aquest darrer, i les urbanitzacions sa Fontana i Mas Gispert. L’àmbit limita al nord i a l’oest amb les 
parts del darrera de les parcel·les de la urbanització sa Fontana; a l’est, amb la carretera de sa Riera (GIV-6537); i 
al sud, amb una zona verda. 

Morfològicament, els sòls tenen un pendent accentuat i se situen sobre el vessant esquerre del rec dels Valls, 
orientats a l’oest. El 72 % de la superfície presenta pendents superiors a 20%. L’àmbit té les cotes més altes 
sobre la carretera que el limita per l’est i les més baixes sobre el rec dels Valls, que travessa el sector.  

L’accés bàsic al sector es produeix des de carretera de sa Riera (GIV-6537) i, actualment, als terrenys junt al vial, 
hi ha un pàrquing. 

Segons el planejament urbanístic vigent, l'objectiu és l’ordenació de l’edificabilitat del sector, tot disposant un 
corredor verd que connecti el nucli de Begur amb la zona forestal del Bosc Major i situant un gran espai lliure de 
titularitat pública que protegeixi el curs de desguàs natural cap a sa Riera. L’àmbit té una superfície de 5,3545 ha i 
una edificabilitat bruta de 0,15 m
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; la densitat és de 8 htg/ha, amb un nombre 

màxim de 43 habitatges.  

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 

Estat de desenvolupament 

D’acord amb el certificat emès per l’Ajuntament el 18 de setembre de 2019, el sector no s’ha desenvolupat.  

Atès que el POUM no preveu terminis de desenvolupament dels àmbits de planejament derivat, però en preveu la 
possibilitat de revisió passats vuit anys des de l’aprovació, i que han passat 16 anys des de la publicació del 
planejament general, el present PDURSNS_LG considera pertinent revisar-lo en relació amb la sostenibilitat i 
l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTPCG inclou el sector dins de l’àrea especialitzada d’ús residencial sa Riera, urbanització Mas Mató. 

El PTPCG té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el 
patrimoni cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la 
cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i 
habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de 
regulació i orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous 
creixements; i reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, 
article 1.4). 

A l’article 3.24 Condicions específiques per als plans i projectes de desenvolupament urbanístic, de les Normes 
d’ordenació territorial, el PTPCG estableix, literalment, el següent:  
 Ajustar, en la mesura del possible, l’oferta de sòl residencial i industrial a les necessitats estimades al Pla, 

valorant si escau la possibilitat d’actuar sobre el sòl urbà no consolidat i el sòl urbanitzable sense planejament 
aprovat definitivament. Cal considerar les conseqüències ambientals de sobredimensionament de l’habitatge i 
del sòl industrial i els possibles desencaixos amb la planificació sectorial de les infraestructures ambientals. 

 Afavorir la qualitat paisatgística dels desenvolupaments urbanístics, contenir la proliferació de construccions 
en el sòl no urbanitzable i vetllar per la seva integració en el paisatge territorial.  

 Assegurar la funcionalitat dels connectors i la permeabilitat de la matriu. 

El PTPCG proposa evitar que el creixement desproporcionat d’alguns assentaments provoqui fenòmens de 
desestructuració urbana o de segregació social, impedir el malbaratament de sòl induït per l’aplicació d’unes 
densitats inadequadament baixes o de models de ciutat difusa i racionalitzar la implantació de noves àrees 
residencials potencialment destinades a habitatge secundari (Memòria, capítol 4. Definició del objectius 
específics). 

El PTPCG proposa protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors ecològics en el conjunt del 
territori, i fomentar la redacció de projectes de paisatge en determinats àmbits periurbans (Memòria, capítol 4. 
Definició del objectius específics). 

A l’article 2.3 Tipus de sòl, de les Normes d’ordenació territorial, el PTPCG estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

Pel que respecta al sistema territorial d’assentaments, el PTPCG té com a principi rector evitar-ne els efectes 
negatius del desenvolupament sobre els sistemes naturals, la funcionalitat ecològica i el paisatge (Normes 
d’ordenació territorial, article 3.2). 

A l’article 3.12 Estratègies per a les àrees especialitzades, el PTPCG determina, textualment, el següent: 
1. Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús residencial, l’augment de la 

integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les seves extensions i en tot cas la 
racionalització de les ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa del seu ús hagin d’estar 
aïllades. Són Per tant, propostes coherents amb els objectius del pla territorial aquelles que les revisions dels 
POUM facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament d’àrees especialitzades aïllades i 
aquelles altres encaminades a aconseguir una major integració de les àrees especialitzades que són 
contigües als nuclis històrics i les seves extensions. 

2. ... La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, topografia, falta d’accessibilitat o 
dificultat de dotació de serveis siguin d’improbable urbanització no pot motivar la creació d’extensions de 
substitució en els termes establerts en aquest apartat. 

(...) 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a 
les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

D'acord amb la Llei d'urbanisme, el planejament general urbanístic ha de complir els requisits que, literalment, es 
transcriuen a continuació: 
a) No pot alterar la classificació com a sòl no urbanitzable d'aquells terrenys que tinguin un pendent superior al 

20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents. A aquests 
efectes, els plans d'ordenació urbanística municipal que prevegin la incorporació al procés de transformació 
urbanística de terrenys amb pendent superior al 20%, han d'acreditar que el creixement dels nuclis existents 
no és possible en altres terrenys, bé sigui perquè el municipi no disposa de terrenys amb pendent igual o 
inferior al 20%, bé sigui perquè els existents han de ser classificats com a sòl no urbanitzable, d'acord amb els 
criteris legals establerts en l'article 32 de la Llei d'urbanisme.  

b) No obstant el què estableix el primer paràgraf de l'apartat 1.a, per raons de racionalitat i coherència de 
l'ordenació, els plans d'ordenació urbanística municipal poden incorporar terrenys amb pendent superior al 
20% a sectors de planejament derivat, sempre que s'estableixi que els referits terrenys no poden acollir cap 
tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu. En tot cas aquests terrenys no són 
computables als efectes del compliment dels estàndards legals mínims d'espais lliures públics i equipaments 
comunitaris. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 30 de maig de 2019, el sector no té una afecció 
especial en relació amb la inundabilitat, si bé es troba creuat per un curs fluvial no estudiat i, per tant, això s’ha de 
tenir en compte en la fase de planejament derivat. 

D’acord amb l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de setembre de 2019, el sector  té 
un risc de perillositat potencial baixa. 

D’acord amb la documentació ambiental del Pla, el sector té una afectació ambiental moderada pel que fa al 
conjunt dels criteris considerats. 

Amb la informació disponible, no es detecten altres afectacions sectorials a l’escala de treball del present 
PDURSNS_LG. 

Criteris paisatgístics 

El CPCG inclou el municipi totalment  dins la unitat de paisatge Gavarres marítimes. 

El PTPCG fixa per als plans i projectes l’aplicació directa i obligatòria de les Directrius del paisatge, que poden ser 
desenvolupades de manera més precisa mitjançant instruments urbanístics (Directrius del paisatge, article 1.5). 
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El PTPCG disposa que, en cas de contradicció, les determinacions relatives a elements del paisatge que 
transcendeixin l’àmbit municipal establertes per plans directors o especials urbanístics que comprenguin, al 
menys, una unitat de paisatge, prevalen sobre les determinacions d’ordenació del paisatge dels instruments de 
planejament general urbanístic municipal (Directrius del paisatge, article 1.6). 

A l’article 2.2 Aigua, de les Directrius del paisatge, el PTPCG determina, textualment, el següent:  
... 

4. L’ordenació de sectors de sòl urbanitzable o de sòl urbà no consolidat que siguin confrontants amb rius, 
rieres, canals, llacs, estanys o la vora del mar ha de considerar la presència d’aquests elements d’aigua com 
a factor determinant de l’ordenació en el sentit de justificar espais de transició de qualitat entre el front edificat 
i la ribera. En aquest espai de transició es localitzaran de manera preferent els sòls de cessió per a espais 
lliures. Així mateix, l’ordenació tractarà amb especial cura la composició urbana dels fronts edificats que donin 
a espais d’aigua per la seva especial visibilitat.  

5. Els fronts urbans marítims i fluvials tindran en el planejament urbanístic un tractament acurat encaminat a 
destacar-ne el caràcter i a potenciar-ne el valor paisatgístic. Els plans urbanístics establiran mesures per 
recuperar la coherència formal en aquells fronts que l’haguessin perduda per causa de la volumetria dels 
edificis o de la baixa qualitat de l’arquitectura. 

El PTPCG, a l’article 2.4 Fites visuals i fons escènics, de les Directrius del paisatge, estableix, literalment, el 
següent:  

... 
5. Els plans especials urbanístics amb objectiu d’ordenació del paisatge poden delimitar àrees amb establiment 

de paràmetres limitatius de l’edificació amb els objectius de preservació que aquesta directriu estableix, com 
també àrees on és preceptiu l’informe d’impacte i integració paisatgístic per a determinades construccions. 

A l’article 3.3 Directrius OQP1, de les Directrius del paisatge, el PTPCG disposa, textualment, el següent:  
1. Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits discontinus 

que fragmentin el paisatge. 
... 

A l’article 3.20 Directrius OQP18, de les Directrius del paisatge, el PTPCG fixa, textualment, el següent:  
... 

2. Els POUM han d’evitar la consolidació de nous continus edificats i esponjar els ja existents. Els principals 
continus urbans de la façana litoral són: Lloret de Mar-Blanes, Canyelles, urbanitzacions al nord de Tossa de 
Mar, S'Agaró-Sant Feliu de Guíxols. Platja d'Aro-S'Agaró, Sant Antoni de Calonge sud, Sant Antoni de 
Calonge-Palamós, La Fosca- Palamós, Callella sud, Llafranc, Tamariu, Cap de Begur, Sa Punta, L'Escala est, 
Roses est, Cadaqués-S’Oliguera-Portlligat, Port de la Selva nord, Llançà sud, Llançà nord i Colera nord. 

Conclusions 

El model urbanístic del sector correspon a un de baixa densitat de teixit especialitzat d’ús residencial i, d’acord 
amb el PTPCG, literalment, són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús resi- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dencial, l’augment de la integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les seves 
extensions.  

Aquests models de baixa densitat tenen conseqüències econòmiques (increment de costos de provisió de 
determinats serveis públics locals, increment de la congestió de les carreteres), ambientals (pèrdua d’espais 
naturals i biodiversitat local, increment de l’índex de contaminació) i socials (reducció de les interaccions socials, 
segregació social) contràries als principis del desenvolupament urbanístic sostenible. En concret, impliquen un 
consum de sòl desmesurat i una xarxa de sistemes (vialitat, enllumenat, clavegueram, etc.) i de serveis (neteja, 
recollida d’escombraries, seguretat) que, difícilment, justifiquen la sostenibilitat municipal posterior.  

La sostenibilitat implica la utilització racional del sòl i el model de baixa densitat no s’ajusta a aquest principi. La 
legislació estableix que s’ha d’evitar la dispersió, és a dir, que s’han de promoure models compactes i complexos 
que afavoreixin consums de sòl reduïts i que puguin garantir una major diversitat de tipologies d'habitatges i 
d'usos. 

La comarca del Baix Empordà, on s’inclou el sistema urbà de Palafrugell, segons les projeccions de població per 
a 2038 formulades per l’IDESCAT, creixeria el 9,48% respecte de la població de 2018. Begur passaria de 3.934 a 
4.307 habitants. Les parcel·les no edificades representen el 23% de les residencials totals en sòl urbà consolidat. 
S’estima un potencial mínim de 1.159 habitatges pendents d’edificar, molt per sobre de les necessitats del 
municipi. 

Els sòls tenen el 72 % de la superfície amb pendents superiors a 20%. 

D’altra banda, els terrenys del sector formen part dels terrenys no urbanitzats situats al llarg de sa Riera i els 
afluents d’aquesta, que mantenen la funció de connector biològic entre els sòls de ponent i els situats cap al nord-
est i al mar, i permeten el manteniment dels espais naturals propers al nucli urbà històric. 

En resum, en aplicació de les determinacions del PTPCG per a les àrees especialitzades, els anys transcorreguts 
des de la classificació, les condicions morfològiques i ambientals, i el model urbà, i en compliment del principi 
d’evitar-ne els efectes negatius del desenvolupament sobre els sistemes naturals, la funcionalitat ecològica i el 
paisatge, es considera que el més idoni és el no desenvolupament d’aquest sector. Per tant, cal una actuació 
d’extinció. 

Proposta 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector S-25 l’Arbreda i incloure’ls en el sistema territorial 
d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, amb el règim de sòl no urbanitzable i la 
qualificació de Zona de protecció forestal, nivell I, regulada a l’article 143 de la Normativa del Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Begur. 

Això sens perjudici que, via modificació puntual o en el marc de la revisió del planejament general, i mitjançant 
una justificació acurada d’acord amb les condicions de la legislació, és consideri que part dels terrenys es puguin 
delimitar com a sòls aptes per al desenvolupament urbanístic en la part planera de l’àmbit, junt a la carretera, per 
a sistemes d’equipament públic o espais lliures. 



- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Activitat económica (ha)

Residencial (ha)

Índex d'edificabilitat bruta 0,15

Densitat 8

Nombre d'habitatges 38

Classificació del sòl Surbanitzable

Superfície (ha) 4,81

Codi municipal S-24  Residencial Begur-4

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla d'ordenació urbanística municipal

Data aprovació 10/11/2003

Sostre activitat econòmica:

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 50

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

0,0

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

   Model urbanístic
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   Dades d'afectacions sectorials

Determinacions: 
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AFECTACIONS SECTORIALS
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Id. sector

Comarca: Baix Empordà

   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines

Estratègies de desenvolupament, nuclis 
histórics i les seves extensions
Estratègies de les
àrees especialitzades

Mas de Rostell, Residencial Begur

Data:

Pla parcial: Mod. Pla parcial urbanístic del sector S-24 
Residencial Begur
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Edificació(%)Estat de desenvolupament: 

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha): X
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superiors 20%

Protecció especial 
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Molt alt
Alt
Mig
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Risc de transport de 
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perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Observacions

   Dades generals

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 50

Data de termini d'execució: 

(DOGC)

15/10/2010 

0,0Percentatge dins de zona inundable (PR100 anys)

FITXA INFORMATIVA

17013-08   S-24  Residencial Begur-4
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TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
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17013-08 Sector S-24 Residencial Begur-4  

El sector S-24 Residencial Begur-4 se situa al sud del nucli urbà de Begur, en continuïtat amb la urbanització de 
baixa densitat Residencial Begur. Limita al nord amb el carrer Ausiàs March; al sud, amb el sòl no urbanitzable; i a 
l’est i l’oest, amb el sòl urbà de la urbanització suara esmentada. 

Morfològicament, els sòls, amb orientació sud, tenen un pendent superior a 20% en la meitat de la superfície. 
Geomètricament, l’àmbit és irregular i, actualment, els terrenys estan ocupats per bosc.  

L’accés bàsic al sector es produeix des del sud pel carrer Jacint Verdaguer, que el connecta amb la carretera 
principal GIP-6531, i des del límit nord del sector, pel carrer Ausiàs March. 

Segons el planejament urbanístic vigent, l’objectiu és ordenar l’edificabilitat del sector de baixa densitat, tot 
assegurant la connectivitat de la xarxa viària amb els sectors veïns de la urbanització Residencial Begur, ja 
consolidada. Es preveu la ubicació d’una reserva de sòl per a equipaments al servei del sector i dels sòls urbans 
pròxims sense dotació. L’àmbit té una superfície de 4,8141 ha i una edificabilitat bruta de 0,15 m
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implica un sostre màxim de 7.221m
2
; la densitat és de 8 htg/ha, amb un nombre màxim de 38 habitatges.  

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 

Estat de desenvolupament 

D’acord amb el certificat urbanístic emès per l’Ajuntament el 18 de setembre de 2019, el sector té tràmits en curs, 
sense que s’hagin completat tots els instruments de planejament, gestió i execució urbanística. Concretament, 
s’han tramès i aprovat els documents següents: 
 Pla parcial urbanístic: aprovació definitiva pel Ple de l’Ajuntament el 22 de desembre de 2009 i publicació al 

BOPG núm. 14, de 21 de gener de 2019. 
 Modificació del Pla parcial urbanístic: aprovació definitiva pel Ple de l’Ajuntament de 29 de novembre de 2011 

i publicació al BOPG núm. 14, de 21 de gener de 2019.  
Els projectes d’urbanització i de reparcel·lació resten pendents. 

Cal indicar que els documents de planejament esmentats encara no consten en el Registre de planejament 
urbanístic de Catalunya (RPUC). 

Atès que el POUM no preveu terminis de desenvolupament dels àmbits de planejament derivat, però en preveu la 
possibilitat de revisió passats vuit anys des de l’aprovació, i que han passat 16 anys des de la publicació del 
planejament general, el present PDURSNS_LG considera pertinent revisar-lo en relació amb la sostenibilitat i 
l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTPCG inclou el sector dins de l’àrea especialitzada d’ús residencial Mas de Rostell, Residencial Begur.  

El PTPCG té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el 
patrimoni cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la 
cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i 
habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de 
regulació i orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous 
creixements; i reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, 
article 1.4). 

A l’article 3.24 Condicions específiques per als plans i projectes de desenvolupament urbanístic, de les Normes 
d’ordenació territorial, el PTPCG estableix, literalment, el següent:  
 Ajustar, en la mesura del possible, l’oferta de sòl residencial i industrial a les necessitats estimades al Pla, 

valorant si escau la possibilitat d’actuar sobre el sòl urbà no consolidat i el sòl urbanitzable sense planejament 
aprovat definitivament. Cal considerar les conseqüències ambientals de sobredimensionament de l’habitatge i 
del sòl industrial i els possibles desencaixos amb la planificació sectorial de les infraestructures ambientals. 

 Afavorir la qualitat paisatgística dels desenvolupaments urbanístics, contenir la proliferació de construccions 
en el sòl no urbanitzable i vetllar per la seva integració en el paisatge territorial.  

 Assegurar la funcionalitat dels connectors i la permeabilitat de la matriu. 

El PTPCG proposa evitar que el creixement desproporcionat d’alguns assentaments provoqui fenòmens de 
desestructuració urbana o de segregació social, impedir el malbaratament de sòl induït per l’aplicació d’unes  

densitats inadequadament baixes o de models de ciutat difusa i racionalitzar la implantació de noves àrees 
residencials potencialment destinades a habitatge secundari (Memòria, capítol 4. Definició del objectius 
específics). 

El PTPCG proposa protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors ecològics en el conjunt del 
territori, i fomentar la redacció de projectes de paisatge en determinats àmbits periurbans (Memòria, capítol 4. 
Definició del objectius específics). 

A l’article 2.3 Tipus de sòl, de les Normes d’ordenació territorial, el PTPCG estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

Pel que respecta al sistema territorial d’assentaments, el PTPCG té com a principi rector evitar-ne els efectes 
negatius del desenvolupament sobre els sistemes naturals, la funcionalitat ecològica i el paisatge (Normes 
d’ordenació territorial, article 3.2). 

A l’article 3.12 Estratègies per a les àrees especialitzades, el PTPCG determina, textualment, el següent: 
1. Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús residencial, l’augment de la 

integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les seves extensions i en tot cas la 
racionalització de les ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa del seu ús hagin d’estar 
aïllades. Són Per tant, propostes coherents amb els objectius del pla territorial aquelles que les revisions dels 
POUM facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament d’àrees especialitzades aïllades i 
aquelles altres encaminades a aconseguir una major integració de les àrees especialitzades que són 
contigües als nuclis històrics i les seves extensions. 

2. ... La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, topografia, falta d’accessibilitat o 
dificultat de dotació de serveis siguin d’improbable urbanització no pot motivar la creació d’extensions de 
substitució en els termes establerts en aquest apartat. 

(...) 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a 
les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

D'acord amb la Llei d'urbanisme, el planejament general urbanístic ha de complir els requisits que, literalment, es 
transcriuen a continuació: 
a) No pot alterar la classificació com a sòl no urbanitzable d'aquells terrenys que tinguin un pendent superior al 

20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents. A aquests 
efectes, els plans d'ordenació urbanística municipal que prevegin la incorporació al procés de transformació 
urbanística de terrenys amb pendent superior al 20%, han d'acreditar que el creixement dels nuclis existents 
no és possible en altres terrenys, bé sigui perquè el municipi no disposa de terrenys amb pendent igual o 
inferior al 20%, bé sigui perquè els existents han de ser classificats com a sòl no urbanitzable, d'acord amb els 
criteris legals establerts en l'article 32 de la Llei d'urbanisme.  

b) No obstant el què estableix el primer paràgraf de l'apartat 1.a, per raons de racionalitat i coherència de 
l'ordenació, els plans d'ordenació urbanística municipal poden incorporar terrenys amb pendent superior al 
20% a sectors de planejament derivat, sempre que s'estableixi que els referits terrenys no poden acollir cap 
tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu. En tot cas aquests terrenys no són 
computables als efectes del compliment dels estàndards legals mínims d'espais lliures públics i equipaments 
comunitaris. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 30 de maig de 2019, el sector no té una 
problemàtica especial respecte de la inundabilitat. 

D’acord amb l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 27 de setembre de 2019, el 
sector no té risc geològic aparent.  

D’acord amb la documentació ambiental del Pla, el sector té una afectació ambiental moderada pel que fa al 
conjunt dels criteris considerats. 

Amb la informació disponible, no es detecten altres afectacions sectorials a l’escala de treball del present 
PDURSNS_LG. 
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Criteris paisatgístics 

El CPCG inclou el municipi totalment  dins la unitat de paisatge Gavarres marítimes. 

El PTPCG fixa per als plans i projectes l’aplicació directa i obligatòria de les Directrius del paisatge, que poden ser 
desenvolupades de manera més precisa mitjançant instruments urbanístics (Directrius del paisatge, article 1.5). 

El PTPCG disposa que, en cas de contradicció, les determinacions relatives a elements del paisatge que 
transcendeixin l’àmbit municipal establertes per plans directors o especials urbanístics que comprenguin, al 
menys, una unitat de paisatge, prevalen sobre les determinacions d’ordenació del paisatge dels instruments de 
planejament general urbanístic municipal (Directrius del paisatge, article 1.6). 

El PTPCG, a l’article 2.4 Fites visuals i fons escènics, de les Directrius del paisatge, estableix, literalment, el 
següent:  

... 
5. Els plans especials urbanístics amb objectiu d’ordenació del paisatge poden delimitar àrees amb establiment 

de paràmetres limitatius de l’edificació amb els objectius de preservació que aquesta directriu estableix, com 
també àrees on és preceptiu l’informe d’impacte i integració paisatgístic per a determinades construccions. 

A l’article 3.3 Directrius OQP1, de les Directrius del paisatge, el PTPCG disposa, textualment, el següent:  
1. Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits discontinus 

que fragmentin el paisatge. 
... 

A l’article 3.20 Directrius OQP18, de les Directrius del paisatge, el PTPCG fixa, textualment, el següent:  
... 

2. Els POUM han d’evitar la consolidació de nous continus edificats i esponjar els ja existents. Els principals 
continus urbans de la façana litoral són: Lloret de Mar-Blanes, Canyelles, urbanitzacions al nord de Tossa de 
Mar, S'Agaró-Sant Feliu de Guíxols. Platja d'Aro-S'Agaró, Sant Antoni de Calonge sud, Sant Antoni de 
Calonge-Palamós, La Fosca- Palamós, Callella sud, Llafranc, Tamariu, Cap de Begur, Sa Punta, L'Escala est, 
Roses est, Cadaqués-S’Oliguera-Portlligat, Port de la Selva nord, Llançà sud, Llançà nord i Colera nord. 

Conclusions 

El model urbanístic del sector correspon a un de baixa densitat de teixit especialitzat d’ús residencial i, d’acord 
amb el PTPCG, literalment, són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús resi- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dencial, l’augment de la integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les seves 
extensions.  

Aquests models de baixa densitat tenen conseqüències econòmiques (increment de costos de provisió de 
determinats serveis públics locals, increment de la congestió de les carreteres), ambientals (pèrdua d’espais 
naturals i biodiversitat local, increment de l’índex de contaminació) i socials (reducció de les interaccions socials, 
segregació social) contràries als principis del desenvolupament urbanístic sostenible. En concret, impliquen un 
consum de sòl desmesurat i una xarxa de sistemes (vialitat, enllumenat, clavegueram, etc.) i de serveis (neteja, 
recollida d’escombraries, seguretat) que, difícilment, justifiquen la sostenibilitat municipal posterior.  

La sostenibilitat implica la utilització racional del sòl i el model de baixa densitat no s’ajusta a aquest principi. La 
legislació estableix que s’ha d’evitar la dispersió, és a dir, que s’han de promoure models compactes i complexos 
que afavoreixin consums de sòl reduïts i que puguin garantir una major diversitat de tipologies d'habitatges i 
d'usos. 

La comarca del Baix Empordà, on s’inclou el sistema urbà de Palafrugell, segons les projeccions de població per 
a 2038 formulades per l’IDESCAT, creixeria el 9,48% respecte de la població de 2018. Begur passaria de 3.934 a 
4.307 habitants. Les parcel·les no edificades representen el 23% de les residencials totals en sòl urbà consolidat. 
S’estima un potencial mínim de 1.159 habitatges pendents d’edificar, molt per sobre de les necessitats del 
municipi. 

El sector té la meitat de l’àmbit amb pendents superiors al 20%. 

En resum, en aplicació de l’estratègia assenyalada pel PTPCG per a les àrees especialitzades, els anys 
transcorreguts des de la classificació, les condicions morfològiques i ambientals, i el model urbà, es considera que 
el més idoni és el no desenvolupament d’aquest sector. Per tant, cal una actuació d’extinció. 

Proposta 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector S-24 Residencial Begur-4 i incloure’ls en el 
sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, amb el règim de sòl no 
urbanitzable i la qualificació de zona de Protecció forestal, nivell I, regulada a l’article 143 de la Normativa del Pla 
d’ordenació urbanística municipal de Begur. 

 



- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Activitat económica (ha)

Residencial (ha)

Índex d'edificabilitat bruta 0,08

Densitat 3

Nombre d'habitatges 32

Classificació del sòl Surbanitzable

Superfície (ha) 10,73

Codi municipal S-17  Font de la Salut

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla d'ordenació urbanística municipal

Data aprovació 10/11/2003

Sostre activitat econòmica:

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 34

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

1,0

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

   Model urbanístic

Nom Data 

   Directrius dels plans directors

   Dades d'afectacions sectorials

Determinacions: 

17013-9PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL

AFECTACIONS SECTORIALS

TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Begur

Id. sector

Comarca: Baix Empordà

   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines

Estratègies de desenvolupament, nuclis 
histórics i les seves extensions
Estratègies de les
àrees especialitzades

Fornells, Aigua Blava, Sonric, los Olivos

Data:

Pla parcial: Pla parcial urbanístic del sector S-17 Data: 19/09/00

Edificació(%)Estat de desenvolupament: 

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha): X

Sostre residencial: 8.402

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc de transport de 
mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Observacions

   Dades generals

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 66

Data de termini d'execució: 

(DOGC)

15/10/2010 

0,0Percentatge dins de zona inundable (PR100 anys)

FITXA INFORMATIVA

17013-09   S-17  Font de la Salut



CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Parcel·lari cadastralTOPOGRÀFIC o PLANEJAMENT

TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
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17013-09 Sector S-17 Font de la Salut  

El sector S-17 Font de la Salut se situa al paratge Font de la Salut, al nord de les urbanitzacions de l’àmbit 
Fornells-Aiguablava. Limita al nord amb el carrer del Camí del Semàfor i el sòl no urbanitzable; al sud, amb la 
urbanització ses Costes; a l’est, amb el sòl no urbanitzable; i a l’oest, amb la urbanització del sector S-4 Sud de 
Begur.  

Morfològicament, els terrenys tenen un 34% de la superfície amb pendents superiors al 20% i s’orienten al sud-
est, amb vistes obertes cap al mar. Actualment, hi ha algunes cases unifamiliars en els sòls més planers, situades 
sobre els vials existents (carrer Puig de la Guarda i carrer del Camí del Semàfor) i, en la gran majoria de l’àmbit, hi 
ha bosc. 

L’accés bàsic al sector es produeix des del carrer del Camí del Semàfor, que limita el sector al nord, i des del 
carrer Puig de la Guarda, que el travessa i acaba en cul-de-sac. 

L'objectiu del planejament urbanístic vigent aplicable –que és la Modificació del Pla general d’ordenació urbana 
publicada el 8 de març de 2012, la qual modifica els límits del sector establerts a la fitxa normativa corresponent 
del POUM– és triple: 
 Completar la urbanització de l’entorn del nucli fins al límit determinat per les àrees de protecció del Cap de 

Begu. 
 Completar l’estructura urbanística mitjançant l’execució de la carretera del Semàfor. 
 Establir un parc forestal i mirador contigu a l’àrea protegida del Cap de Begur.  

Segons la fitxa urbanística del POUM, el sector disposa de Pla parcial d’ordenació aprovat definitivament i resta 
pendent de desenvolupar el procés de reparcel·lació i la urbanització posterior. El POUM recull les determinacions 
del Pla parcial aprovat. 

L’àmbit té una superfície de 10,7275 ha i una edificabilitat bruta de 0,08 m
2
st/m

2
s, amb un sostre màxim de 

8.402m
2
; la densitat és de 3 htg/ha, amb un nombre màxim de 32 habitatges.  

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 

Estat de desenvolupament 

D’acord amb el certificat urbanístic emès per l’Ajuntament el 18 de setembre de 2019, el sector té tràmits en curs 
sense que s’hagin completat tots els instruments de planejament, gestió i execució urbanística. Concretament, 
s’han tramès i aprovat els documents següents: 
 Pla parcial urbanístic: Modificació aprovada definitivament per la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 

(CTUG) en la sessió de 5 de juliol de 2000 i publicada al DOGC núm. 3228, de 19 de setembre de 2000. 
 Projecte de reparcel·lació: aprovat definitivament per la Junta de Govern Local el 18 de desembre de 2001 i 

publicat al BOPG núm. 8, d’11 de gener de 2002.  
 Modificació del Projecte de reparcel·lació: aprovada definitivament per la Junta de Govern Local el 24 

d’octubre de 2015 i publicada al BOPG núm. 234, de 4 de desembre de 2015.  
Resta pendent el Projecte d’urbanització, tot i que hi ha una porció de vialitat oberta i urbanitzada, però amb 
serveis precaris. 

Cal indicar que el document de planejament esmentat encara no consta en el Registre de planejament urbanístic 
de Catalunya (RPUC). 

Atès que el POUM no preveu terminis de desenvolupament dels àmbits de planejament derivat, però en preveu la 
possibilitat de revisió passats vuit anys des de l’aprovació, i que han passat 16 anys des de la publicació del 
planejament general, el present PDURSNS_LG considera pertinent revisar-lo en relació amb la sostenibilitat i 
l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTPCG inclou el sector dins de l’àrea especialitzada d’ús residencial Fornells-Aiguablava.  

El PTPCG té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el 
patrimoni cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la 
cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i 
habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de 
regulació i orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous 
creixements; i reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, 
article 1.4). 

A l’article 3.24 Condicions específiques per als plans i projectes de desenvolupament urbanístic, de les Normes 
d’ordenació territorial, el PTPCG estableix, literalment, el següent:  
 Ajustar, en la mesura del possible, l’oferta de sòl residencial i industrial a les necessitats estimades al Pla, 

valorant si escau la possibilitat d’actuar sobre el sòl urbà no consolidat i el sòl urbanitzable sense planejament 
aprovat definitivament. Cal considerar les conseqüències ambientals de sobredimensionament de l’habitatge i 
del sòl industrial i els possibles desencaixos amb la planificació sectorial de les infraestructures ambientals. 

 Afavorir la qualitat paisatgística dels desenvolupaments urbanístics, contenir la proliferació de construccions 
en el sòl no urbanitzable i vetllar per la seva integració en el paisatge territorial.  

 Assegurar la funcionalitat dels connectors i la permeabilitat de la matriu. 

El PTPCG proposa evitar que el creixement desproporcionat d’alguns assentaments provoqui fenòmens de 
desestructuració urbana o de segregació social, impedir el malbaratament de sòl induït per l’aplicació d’unes 
densitats inadequadament baixes o de models de ciutat difusa i racionalitzar la implantació de noves àrees 
residencials potencialment destinades a habitatge secundari (Memòria, capítol 4. Definició del objectius 
específics). 

El PTPCG proposa protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors ecològics en el conjunt del 
territori, i fomentar la redacció de projectes de paisatge en determinats àmbits periurbans (Memòria, capítol 4. 
Definició del objectius específics). 

A l’article 2.3 Tipus de sòl, de les Normes d’ordenació territorial, el PTPCG estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

Pel que respecta al sistema territorial d’assentaments, el PTPCG té com a principi rector evitar-ne els efectes 
negatius del desenvolupament sobre els sistemes naturals, la funcionalitat ecològica i el paisatge (Normes 
d’ordenació territorial, article 3.2). 

A l’article 3.12 Estratègies per a les àrees especialitzades, el PTPCG determina, textualment, el següent: 
1. Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús residencial, l’augment de la 

integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les seves extensions i en tot cas la 
racionalització de les ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa del seu ús hagin d’estar 
aïllades. Són Per tant, propostes coherents amb els objectius del pla territorial aquelles que les revisions dels 
POUM facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament d’àrees especialitzades aïllades i 
aquelles altres encaminades a aconseguir una major integració de les àrees especialitzades que són 
contigües als nuclis històrics i les seves extensions. 

2. ... La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, topografia, falta d’accessibilitat o 
dificultat de dotació de serveis siguin d’improbable urbanització no pot motivar la creació d’extensions de 
substitució en els termes establerts en aquest apartat. 

(...) 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a 
les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

D'acord amb la Llei d'urbanisme, el planejament general urbanístic ha de complir els requisits que, literalment, es 
transcriuen a continuació: 
a) No pot alterar la classificació com a sòl no urbanitzable d'aquells terrenys que tinguin un pendent superior al 

20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents.A aquests 
efectes, els plans d'ordenació urbanística municipal que prevegin la incorporació al procés de transformació 
urbanística de terrenys amb pendent superior al 20%, han d'acreditar que el creixement dels nuclis existents 
no és possible en altres terrenys, bé sigui perquè el municipi no disposa de terrenys amb pendent igual o 
inferior al 20%, bé sigui perquè els existents han de ser classificats com a sòl no urbanitzable, d'acord amb els 
criteris legals establerts en l'article 32 de la Llei d'urbanisme.  

b) No obstant el què estableix el primer paràgraf de l'apartat 1.a, per raons de racionalitat i coherència de 
l'ordenació, els plans d'ordenació urbanística municipal poden incorporar terrenys amb pendent superior al 
20% a sectors de planejament derivat, sempre que s'estableixi que els referits terrenys no poden acollir cap 
tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu. En tot cas aquests terrenys no són 
computables als efectes del compliment dels estàndards legals mínims d'espais lliures públics i equipaments 
comunitaris. 
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Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 30 de maig de 2019, el sector no té una 
problemàtica especial respecte de la inundabilitat. 

D’acord amb  l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de setembre de 2019, el sector té 
un risc geològic amb una perillositat potencial baixa. 

D’acord amb la documentació ambiental del Pla, el sector té una afectació ambiental molt alta pel que fa al 
conjunt dels criteris considerats. 

Amb la informació disponible, no es detecten altres afectacions sectorials a l’escala de treball del present 
PDURSNS_LG. 

Criteris paisatgístics 

El CPCG inclou el municipi totalment  dins la unitat de paisatge Gavarres marítimes. 

El PTPCG fixa per als plans i projectes l’aplicació directa i obligatòria de les Directrius del paisatge, que poden ser 
desenvolupades de manera més precisa mitjançant instruments urbanístics (Directrius del paisatge, article 1.5). 

El PTPCG disposa que, en cas de contradicció, les determinacions relatives a elements del paisatge que 
transcendeixin l’àmbit municipal establertes per plans directors o especials urbanístics que comprenguin, al 
menys, una unitat de paisatge, prevalen sobre les determinacions d’ordenació del paisatge dels instruments de 
planejament general urbanístic municipal (Directrius del paisatge, article 1.6). 

A l’article 2.2 Aigua, de les Directrius del paisatge, el PTPCG determina, textualment, el següent:  
... 

4. L’ordenació de sectors de sòl urbanitzable o de sòl urbà no consolidat que siguin confrontants amb rius, 
rieres, canals, llacs, estanys o la vora del mar ha de considerar la presència d’aquests elements d’aigua com 
a factor determinant de l’ordenació en el sentit de justificar espais de transició de qualitat entre el front edificat 
i la ribera. En aquest espai de transició es localitzaran de manera preferent els sòls de cessió per a espais 
lliures. Així mateix, l’ordenació tractarà amb especial cura la composició urbana dels fronts edificats que donin 
a espais d’aigua per la seva especial visibilitat.  

5. Els fronts urbans marítims i fluvials tindran en el planejament urbanístic un tractament acurat encaminat a 
destacar-ne el caràcter i a potenciar-ne el valor paisatgístic. Els plans urbanístics establiran mesures per 
recuperar la coherència formal en aquells fronts que l’haguessin perduda per causa de la volumetria dels 
edificis o de la baixa qualitat de l’arquitectura. 

El PTPCG, a l’article 2.4 Fites visuals i fons escènics, de les Directrius del paisatge, estableix, literalment, el 
següent:  

... 
5. Els plans especials urbanístics amb objectiu d’ordenació del paisatge poden delimitar àrees amb establiment 

de paràmetres limitatius de l’edificació amb els objectius de preservació que aquesta directriu estableix, com 
també àrees on és preceptiu l’informe d’impacte i integració paisatgístic per a determinades construccions. 

A l’article 3.3 Directrius OQP1, de les Directrius del paisatge, el PTPCG disposa, textualment, el següent:  
1. Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits discontinus 

que fragmentin el paisatge. 
... 

3. Evitar que les extensions urbanes afectin negativament figures, perfils i escenaris urbans d’interès 
paisatgístic, particularment en els casos en que puguin contribuir a l’aparició de fenòmens de conurbació, 
carretera-aparador (definit en l’article 3.4) o continus de la façana litoral (article 3.20). Els principals fenòmens  

 

 

 

 

 

 

 

de conurbació es produeixen en els següents espais: ..., Blanes-Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols-
Palamós, Platja d’Aro-Santa Cristina d’Aro, Palamós-Palafrugell, ...,Torroella de Montgrí-l'Estartit, ... 

A l’article 3.20 Directrius OQP18, de les Directrius del paisatge, el PTPCG fixa, textualment, el següent:  
... 

2. Els POUM han d’evitar la consolidació de nous continus edificats i esponjar els ja existents. Els principals 
continus urbans de la façana litoral són: Lloret de Mar-Blanes, Canyelles, urbanitzacions al nord de Tossa de 
Mar, S'Agaró-Sant Feliu de Guíxols. Platja d'Aro-S'Agaró, Sant Antoni de Calonge sud, Sant Antoni de 
Calonge-Palamós, La Fosca- Palamós, Callella sud, Llafranc, Tamariu, Cap de Begur, Sa Punta, L'Escala est, 
Roses est, Cadaqués-S’Oliguera-Portlligat, Port de la Selva nord, Llançà sud, Llançà nord i Colera nord. 

Conclusions 

Es tracta d’un sector inclòs en l’àrea especialitzada d’ús residencial Fornells-Aiguablava, destinada, 
exclusivament, a habitatge unifamiliar i amb una densitat molt baixa. El sector, tot i ser contigu a urbanitzacions de 
baixa densitat existents, es troba allunyat del nucli de Begur. 

El model urbanístic del sector correspon a un de baixa densitat de teixit especialitzat d’ús residencial i, d’acord 
amb el PTPCG, literalment, són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús 
residencial, l’augment de la integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les seves 
extensions. A més, el sector té el 34% de la superfície amb pendents superiors al 20% i ha estat valorat per la 
documentació ambiental amb un nivell d’afectacions molt alt, cosa per la qual no se’n recomana el 
desenvolupament.  

Aquests models de baixa densitat tenen conseqüències econòmiques (increment de costos de provisió de 
determinats serveis públics locals, increment de la congestió de les carreteres), ambientals (pèrdua d’espais 
naturals i biodiversitat local, increment de l’índex de contaminació) i socials (reducció de les interaccions socials, 
segregació social) contràries als principis del desenvolupament urbanístic sostenible. En concret, impliquen un 
consum de sòl desmesurat i una xarxa de sistemes (vialitat, enllumenat, clavegueram, etc.) i de serveis (neteja, 
recollida d’escombraries, seguretat) que, difícilment, justifiquen la sostenibilitat municipal posterior.  

La sostenibilitat implica la utilització racional del sòl i el model de baixa densitat no s’ajusta a aquest principi. La 
legislació estableix que s’ha d’evitar la dispersió, és a dir, que s’han de promoure models compactes i complexos 
que afavoreixin consums de sòl reduïts i que puguin garantir una major diversitat de tipologies d'habitatges i 
d'usos. 

La comarca del Baix Empordà, on s’inclou el sistema urbà de Palafrugell, segons les projeccions de població per 
a 2038 formulades per l’IDESCAT, creixeria el 9,48% respecte de la població de 2018. Begur passaria de 3.934 a 
4.307 habitants. Les parcel·les no edificades representen el 23% de les residencials totals en sòl urbà consolidat. 
S’estima un potencial mínim de 1.159 habitatges pendents d’edificar, molt per sobre de les necessitats del 
municipi. 

En resum, en aplicació de les determinacions del PTPCG per a les àrees especialitzades, els anys transcorreguts 
des de la classificació, les condicions morfològiques i ambientals, i el model urbà, es considera que el més idoni 
és el no desenvolupament d’aquest sector, si bé cal tenir presents les preexistències. Per tant, cal una actuació 
de modificació. 

Proposta 

Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic de reduir el sector S-17 Font de la Salut, tot excloent 
els terrenys amb pendents superiors al 20%, deixant dins l’àmbit només aquelles parcel·les amb accés des dels 
vials existents i no sent possible l’obertura de nous vials. 

 

 

 



- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Activitat económica (ha)

Residencial (ha)

Índex d'edificabilitat bruta 0,12

Densitat 8

Nombre d'habitatges 60

Classificació del sòl Surbanitzable

Superfície (ha) 7,49

Codi municipal S-5  Vancells

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla d'ordenació urbanística municipal

Data aprovació 10/11/2003

Sostre activitat econòmica:

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 99

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

0,0

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

   Model urbanístic

Nom Data 

   Directrius dels plans directors

   Dades d'afectacions sectorials

Determinacions: 

17013-3PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL

AFECTACIONS SECTORIALS

TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Begur

Id. sector

Comarca: Baix Empordà

   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines

Estratègies de desenvolupament, nuclis 
histórics i les seves extensions
Estratègies de les
àrees especialitzades

Fornells, Aigua Blava, Sonric, los Olivos

Data:

Pla parcial: Data:

Edificació(%)Estat de desenvolupament: 

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha): X

Sostre residencial: 8.988

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc de transport de 
mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Observacions

   Dades generals

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 1

Data de termini d'execució: 

(DOGC)

15/10/2010 

0,0Percentatge dins de zona inundable (PR100 anys)

FITXA INFORMATIVA

17013-10   S-5  Vancells



CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Parcel·lari cadastralTOPOGRÀFIC o PLANEJAMENT

TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
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17013-10 Sector S-5 Vancells  

El sector S-5 Vancells se situa a l’àrea de les urbanitzacions Fornells-Aiguablava, al vessant sud del Puig Son 
Ric, concretament, en el límit nord, sense continuïtat amb el teixit històric de Begur. El sector limita al nord-oest 
amb el sòl no urbanitzable; al nord-est i l’est, amb el sòl urbà residencial; i al sud, amb les carreteres GIP-6531 i 
GIP-6532. 

Morfològicament, els sòls tenen un pendent accentuat, amb més del 20% de pendent en la totalitat del sector, i 
estan orientats a sud-est. Actualment, els terrenys estan ocupats per erms i bosc. 

Els accessos al sector es fan des de l’encreuament de les carreteres GIP-6531 i GIP-6532, a la cota més baixa, 
situada al límit sud, i des del carrer Assutzena.  

Segons el planejament urbanístic vigent, l'objectiu és ordenar les àrees d’habitatge i equipaments segons les 
condicions topogràfiques i paisatgístiques i l’establiment de l’ús residencial-hoteler. L’àmbit té una superfície de 
8,6146 ha i una edificabilitat neta de 0,15 m

2
st/m

2
s, amb un sostre de  5.686 m2 d’ús hoteler més 7.236 m

2
 per a 

habitatge unifamiliar, amb una densitat de 8 htg/ha i  un nombre màxim de 39 habitatges. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 

Estat de desenvolupament 

D’acord amb el certificat urbanístic emès per l’Ajuntament el 18 de setembre de 2019, el sector té tràmits en curs 
sense que s’hagin completat tots els instruments de planejament, gestió i execució urbanística. Concretament, 
s’ha tramès i aprovat el document següent: 
 Pla parcial urbanístic: segona aprovació inicial pel Ple de l’Ajuntament el 28 de març de 2017, publicat al 

DOGC núm. 7351, de 18 d’abril de 2017; informe de planejament per la Comissió territorial d’urbanisme de 
Girona (CTUG)  en la sessió de 16 d’octubre de 2018. Actualment, l’expedient es troba en tràmit, a falta de la 
finalització de l’avaluació ambiental.  

Atès que el POUM no preveu terminis de desenvolupament dels àmbits de planejament derivat, però en preveu la 
possibilitat de revisió passats vuit anys des de l’aprovació, i que han passat 16 anys des de la publicació del 
planejament general, el present PDURSNS_LG considera pertinent revisar-lo en relació amb la sostenibilitat i 
l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTPCG inclou el sector dins l’àrea especialitzada residencial  Fornells-Aiguablava. 

El PTPCG té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el 
patrimoni cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la 
cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i 
habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de 
regulació i orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous 
creixements; i reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, 
article 1.4). 

A l’article 3.24 Condicions específiques per als plans i projectes de desenvolupament urbanístic, de les Normes 
d’ordenació territorial, el PTPCG estableix, literalment, el següent:  
 Ajustar, en la mesura del possible, l’oferta de sòl residencial i industrial a les necessitats estimades al Pla, 

valorant si escau la possibilitat d’actuar sobre el sòl urbà no consolidat i el sòl urbanitzable sense planejament 
aprovat definitivament. Cal considerar les conseqüències ambientals de sobredimensionament de l’habitatge i 
del sòl industrial i els possibles desencaixos amb la planificació sectorial de les infraestructures ambientals. 

 Afavorir la qualitat paisatgística dels desenvolupaments urbanístics, contenir la proliferació de construccions 
en el sòl no urbanitzable i vetllar per la seva integració en el paisatge territorial.  

 Assegurar la funcionalitat dels connectors i la permeabilitat de la matriu. 

El PTPCG proposa evitar que el creixement desproporcionat d’alguns assentaments provoqui fenòmens de 
desestructuració urbana o de segregació social, impedir el malbaratament de sòl induït per l’aplicació d’unes 
densitats inadequadament baixes o de models de ciutat difusa i racionalitzar la implantació de noves àrees 
residencials potencialment destinades a habitatge secundari (Memòria, capítol 4. Definició del objectius 
específics). 

A l’article 2.3 Tipus de sòl, de les Normes d’ordenació territorial, el PTPCG estableix que les determinacions dels  

plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

Pel que respecta al sistema territorial d’assentaments, el PTPCG té com a principi rector evitar-ne els efectes 
negatius del desenvolupament sobre els sistemes naturals, la funcionalitat ecològica i el paisatge (Normes 
d’ordenació territorial, article 3.2). 

A l’article 3.12 Estratègies per a les àrees especialitzades, el PTPCG determina, textualment, el següent: 
1. Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús residencial, l’augment de la 

integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les seves extensions i en tot cas la 
racionalització de les ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa del seu ús hagin d’estar 
aïllades. Són Per tant, propostes coherents amb els objectius del pla territorial aquelles que les revisions dels 
POUM facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament d’àrees especialitzades aïllades i 
aquelles altres encaminades a aconseguir una major integració de les àrees especialitzades que són 
contigües als nuclis històrics i les seves extensions. 

2. ... La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, topografia, falta d’accessibilitat o 
dificultat de dotació de serveis siguin d’improbable urbanització no pot motivar la creació d’extensions de 
substitució en els termes establerts en aquest apartat. 
... 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a 
les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

D'acord amb la Llei d'urbanisme, el planejament general urbanístic ha de complir els requisits que, literalment, es 
transcriuen a continuació: 
a) No pot alterar la classificació com a sòl no urbanitzable d'aquells terrenys que tinguin un pendent superior al 

20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents.A aquests 
efectes, els plans d'ordenació urbanística municipal que prevegin la incorporació al procés de transformació 
urbanística de terrenys amb pendent superior al 20%, han d'acreditar que el creixement dels nuclis existents 
no és possible en altres terrenys, bé sigui perquè el municipi no disposa de terrenys amb pendent igual o 
inferior al 20%, bé sigui perquè els existents han de ser classificats com a sòl no urbanitzable, d'acord amb els 
criteris legals establerts en l'article 32 de la Llei d'urbanisme.  

b) No obstant el què estableix el primer paràgraf de l'apartat 1.a, per raons de racionalitat i coherència de 
l'ordenació, els plans d'ordenació urbanística municipal poden incorporar terrenys amb pendent superior al 
20% a sectors de planejament derivat, sempre que s'estableixi que els referits terrenys no poden acollir cap 
tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu. En tot cas aquests terrenys no són 
computables als efectes del compliment dels estàndards legals mínims d'espais lliures públics i equipaments 
comunitaris. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 30 de maig de 2019, el sector no té una 
problemàtica especial respecte de la inundabilitat. 

D’acord amb  l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de setembre de 2019, el sector té 
un risc geològic amb una perillositat potencial baixa. 

D’acord amb la documentació ambiental del Pla, el sector té una afectació ambiental alta pel que fa al conjunt dels 
criteris considerats. 

Amb la informació disponible, no es detecten altres afectacions sectorials a l’escala de treball del present 
PDURSNS_LG. 

Criteris paisatgístics 

El CPCG inclou el municipi totalment  dins la unitat de paisatge Gavarres marítimes. 

El PTPCG fixa per als plans i projectes l’aplicació directa i obligatòria de les Directrius del paisatge, que poden ser 
desenvolupades de manera més precisa mitjançant instruments urbanístics (Directrius del paisatge, article 1.5). 

El PTPCG disposa que, en cas de contradicció, les determinacions relatives a elements del paisatge que 
transcendeixin l’àmbit municipal establertes per plans directors o especials urbanístics que comprenguin, al 
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menys, una unitat de paisatge, prevalen sobre les determinacions d’ordenació del paisatge dels instruments de 
planejament general urbanístic municipal (Directrius del paisatge, article 1.6). 

El PTPCG, a l’article 2.4 Fites visuals i fons escènics, de les Directrius del paisatge, estableix, literalment, el 
següent:  

... 
5. Els plans especials urbanístics amb objectiu d’ordenació del paisatge poden delimitar àrees amb establiment 

de paràmetres limitatius de l’edificació amb els objectius de preservació que aquesta directriu estableix, com 
també àrees on és preceptiu l’informe d’impacte i integració paisatgístic per a determinades construccions. 

A l’article 3.3 Directrius OQP1, de les Directrius del paisatge, el PTPCG disposa, textualment, el següent:  
1. Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits discontinus 

que fragmentin el paisatge. 
... 

3. Evitar que les extensions urbanes afectin negativament figures, perfils i escenaris urbans d’interès 
paisatgístic, particularment en els casos en que puguin contribuir a l’aparició de fenòmens de conurbació, 
carretera-aparador (definit en l’article 3.4) o continus de la façana litoral (article 3.20). Els principals fenòmens 
de conurbació es produeixen en els següents espais: ..., Blanes-Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols-
Palamós, Platja d’Aro-Santa Cristina d’Aro, Palamós-Palafrugell, ...,Torroella de Montgrí-l'Estartit, ... 

A l’article 3.20 Directrius OQP18, de les Directrius del paisatge, el PTPCG fixa, textualment, el següent:  
... 

2. Els POUM han d’evitar la consolidació de nous continus edificats i esponjar els ja existents. Els principals 
continus urbans de la façana litoral són: Lloret de Mar-Blanes, Canyelles, urbanitzacions al nord de Tossa de 
Mar, S'Agaró-Sant Feliu de Guíxols. Platja d'Aro-S'Agaró, Sant Antoni de Calonge sud, Sant Antoni de 
Calonge-Palamós, La Fosca- Palamós, Callella sud, Llafranc, Tamariu, Cap de Begur, Sa Punta, L'Escala est, 
Roses est, Cadaqués-S’Oliguera-Portlligat, Port de la Selva nord, Llançà sud, Llançà nord i Colera nord. 

Conclusions 

El model urbanístic del sector correspon a un model de baixa densitat de teixit especialitzat d’ús residencial i en 
terrenys amb pendent superior al 20%, cosa que contradiu la planificació territorial i la legislació urbanística 
vigent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquests models de baixa densitat tenen conseqüències econòmiques (increment de costos de provisió de 
determinats serveis públics locals, increment de la congestió de les carreteres), ambientals (pèrdua d’espais 
naturals i biodiversitat local, increment de l’índex de contaminació) i socials (reducció de les interaccions socials, 
segregació social) contràries als principis del desenvolupament urbanístic sostenible. En concret, impliquen un 
consum de sòl desmesurat i una xarxa de sistemes (vialitat, enllumenat, clavegueram, etc.) i de serveis (neteja, 
recollida d’escombraries, seguretat) que, difícilment, justifiquen la sostenibilitat municipal posterior.  

La sostenibilitat implica la utilització racional del sòl i el model de baixa densitat no s’ajusta a aquest principi. La 
legislació estableix que s’ha d’evitar la dispersió, és a dir, que s’han de promoure models compactes i complexos 
que afavoreixin consums de sòl reduïts i que puguin garantir una major diversitat de tipologies d'habitatges i 
d'usos. 

Les urbanitzacions de l’àmbit Fornells-Aiguablava  tenen encara un gran percentatge de parcel·les buides i amb 
capacitat per acollir nous habitatges. A més, totes aquestes urbanitzacions pengen de la mateixa carretera 
principal, fet que condiciona la mobilitat en aquest àmbit, encara més agreujat si es consoliden tots els sòls 
d’extensió delimitats pel POUM i les parcel·les encara pendents de construcció en el sòl urbà.   

En resum, atesos el potencial de creixement del municipi i, en concret , el de l’àmbit Fornells-Aiguablava, on 
s’inclou el sector, el fet que el PTPCG determina que les àrees especialitzades s’han de minimitzar, el fort 
pendent del sector i els anys transcorreguts des de la classificació d’aquest, es considera que el més idoni és el 
no desenvolupament d’aquest sector. Per tant, cal una actuació d’extinció. 

Proposta 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector- S-5 Vancells i incloure’ls en el sistema territorial 
d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció especial, amb el règim de sòl no urbanitzable i la qualificació 
de Zona de protecció forestal, nivell II, regulada a l’article 143 de la Normativa del Pla d’ordenació urbanística 
municipal de Begur. 

Això sens perjudici que, via modificació puntual o en el marc de la revisió del planejament general, i mitjançant 
una justificació acurada d’acord amb les condicions de la legislació, es pugui recuperar en part el sector amb 
l’objectiu de millorar l’accessibilitat a l’àrea mitjançant una segona connexió entre el carrer Assutzena  i la 
carretera GIV- 3562. 

.  

 



- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Activitat económica (ha)

Residencial (ha)

Índex d'edificabilitat bruta 0,15

Densitat 8

Nombre d'habitatges 6

Classificació del sòl Surbanitzable

Superfície (ha) 1,30

Codi municipal S-5.b  Vancells-2

Tipus de desenvolupament Mixt

Planejament Pla d'ordenació urbanística municipal

Data aprovació 10/11/2003

Sostre activitat econòmica: 855

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 100

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

0,0

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

   Model urbanístic

Nom Data 

   Directrius dels plans directors

   Dades d'afectacions sectorials

Determinacions: 

17013-4PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL

AFECTACIONS SECTORIALS

TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Begur

Id. sector

Comarca: Baix Empordà

   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines

Estratègies de desenvolupament, nuclis 
histórics i les seves extensions
Estratègies de les
àrees especialitzades

Fornells, Aigua Blava, Sonric, los Olivos

Data:

Pla parcial: Data:

Edificació(%)Estat de desenvolupament: 

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha): X

Sostre residencial: 1.082

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc de transport de 
mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Observacions

   Dades generals

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 0

Data de termini d'execució: 

(DOGC)

15/10/2010 

0,0Percentatge dins de zona inundable (PR100 anys)

FITXA INFORMATIVA

17013-11   S-5.b  Vancells-2



CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Parcel·lari cadastralTOPOGRÀFIC o PLANEJAMENT

TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
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17013-11 Sector S-5.b Vancells-2  

El sector S-5.b Vancells-2 se situa al nord de l’àrea de les urbanitzacions Fornells-Aiguablava, a peu de la 
carretera GIP-6532, que el limita pel sud, i enmig del teixit residencial de baixa densitat que el limita pel nord, l’est 
i l’oest.  

Morfològicament, la totalitat dels sòls tenen tenen més del 20% de pendent i estan orientats al sud. Actualment, 
els terrenys estan ocupats, majoritàriament, per bosc i, en el límit oest, hi ha una casa unifamiliar i un vial per 
accedir-hi. 

L’accés bàsic al sector es preveu des de la carretera GIP-6532. 

Segons el planejament urbanístic vigent, l'objectiu és reprendre un procés de planejament que permeti una 
adequació de les àrees d’habitatge i equipaments a les condicions topogràfiques i paisatgístiques, per a ús 
residencial-hoteler. L’àmbit té una superfície de 1,2956 ha i una edificabilitat bruta de 0,15 m

2
st/m

2
s, un sostre de  

855 m
2
 d’ús residencial-hoteler més 1.088 m

2
 per a habitatge unifamiliar, amb una densitat de 8 htg/ha i un 

nombre màxim de 6 habitatges. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 

Estat de desenvolupament 

D’acord amb el certificat emès per l’Ajuntament el 18 de setembre de 2019, no s’ha realitzat cap cap tràmit 
urbanístic relacionat amb el sector.  

Atès que el POUM no preveu terminis de desenvolupament dels àmbits de planejament derivat, però en preveu la 
possibilitat de revisió passats vuit anys des de l’aprovació, i que han passat 16 anys des de la publicació del 
planejament general, el present PDURSNS_LG considera pertinent revisar-lo en relació amb la sostenibilitat i 
l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTPCG inclou el sector dins l’àrea especialitzada residencial  Fornells-Aiguablava. 

El PTPCG té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el 
patrimoni cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la 
cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i 
habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de 
regulació i orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous 
creixements; i reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, 
article 1.4). 

A l’article 3.24 Condicions específiques per als plans i projectes de desenvolupament urbanístic, de les Normes 
d’ordenació territorial, el PTPCG estableix, literalment, el següent:  
 Ajustar, en la mesura del possible, l’oferta de sòl residencial i industrial a les necessitats estimades al Pla, 

valorant si escau la possibilitat d’actuar sobre el sòl urbà no consolidat i el sòl urbanitzable sense planejament 
aprovat definitivament. Cal considerar les conseqüències ambientals de sobredimensionament de l’habitatge i 
del sòl industrial i els possibles desencaixos amb la planificació sectorial de les infraestructures ambientals. 

 Afavorir la qualitat paisatgística dels desenvolupaments urbanístics, contenir la proliferació de construccions 
en el sòl no urbanitzable i vetllar per la seva integració en el paisatge territorial.  

 Assegurar la funcionalitat dels connectors i la permeabilitat de la matriu. 

El PTPCG proposa evitar que el creixement desproporcionat d’alguns assentaments provoqui fenòmens de 
desestructuració urbana o de segregació social, impedir el malbaratament de sòl induït per l’aplicació d’unes 
densitats inadequadament baixes o de models de ciutat difusa i racionalitzar la implantació de noves àrees 
residencials potencialment destinades a habitatge secundari (Memòria, capítol 4. Definició del objectius 
específics). 

A l’article 2.3 Tipus de sòl, de les Normes d’ordenació territorial, el PTPCG estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

Pel que respecta al sistema territorial d’assentaments, el PTPCG té com a principi rector evitar-ne els efectes 
negatius del desenvolupament sobre els sistemes naturals, la funcionalitat ecològica i el paisatge (Normes 
d’ordenació territorial, article 3.2). 

A l’article 3.12 Estratègies per a les àrees especialitzades, el PTPCG determina, textualment, el següent: 
1. Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús residencial, l’augment de la 

integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les seves extensions i en tot cas la 
racionalització de les ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa del seu ús hagin d’estar 
aïllades. Són Per tant, propostes coherents amb els objectius del pla territorial aquelles que les revisions dels 
POUM facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament d’àrees especialitzades aïllades i 
aquelles altres encaminades a aconseguir una major integració de les àrees especialitzades que són 
contigües als nuclis històrics i les seves extensions. 

2. ... La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, topografia, falta d’accessibilitat o 
dificultat de dotació de serveis siguin d’improbable urbanització no pot motivar la creació d’extensions de 
substitució en els termes establerts en aquest apartat. 
... 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a 
les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

D'acord amb la Llei d'urbanisme, el planejament general urbanístic ha de complir els requisits que, literalment, es 
transcriuen a continuació: 
a) No pot alterar la classificació com a sòl no urbanitzable d'aquells terrenys que tinguin un pendent superior al 

20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents. A aquests 
efectes, els plans d'ordenació urbanística municipal que prevegin la incorporació al procés de transformació 
urbanística de terrenys amb pendent superior al 20%, han d'acreditar que el creixement dels nuclis existents 
no és possible en altres terrenys, bé sigui perquè el municipi no disposa de terrenys amb pendent igual o 
inferior al 20%, bé sigui perquè els existents han de ser classificats com a sòl no urbanitzable, d'acord amb els 
criteris legals establerts en l'article 32 de la Llei d'urbanisme.  

b) No obstant el què estableix el primer paràgraf de l'apartat 1.a, per raons de racionalitat i coherència de 
l'ordenació, els plans d'ordenació urbanística municipal poden incorporar terrenys amb pendent superior al 
20% a sectors de planejament derivat, sempre que s'estableixi que els referits terrenys no poden acollir cap 
tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu. En tot cas aquests terrenys no són 
computables als efectes del compliment dels estàndards legals mínims d'espais lliures públics i equipaments 
comunitaris. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 30 de maig de 2019, el sector no té una 
problemàtica especial respecte de la inundabilitat. 

D’acord amb l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de setembre de 2019, el sector té 
un risc geològic amb una perillositat potencial baixa. 

D’acord amb la documentació ambiental del Pla, el sector té una valoració global de l’afectació ambiental de 3 
punts (alta) pel que fa al conjunt dels criteris considerats, en aquest cas, amb rellevància pels següents: pendent, 
expansió urbana i risc de barrera. 

Amb la informació disponible, no es detecten altres afectacions sectorials a l’escala de treball del present 
PDURSNS_LG. 

Criteris paisatgístics 

El CPCG inclou el municipi totalment  dins la unitat de paisatge Gavarres marítimes. 

El PTPCG fixa per als plans i projectes l’aplicació directa i obligatòria de les Directrius del paisatge, que poden ser 
desenvolupades de manera més precisa mitjançant instruments urbanístics (Directrius del paisatge, article 1.5). 

El PTPCG disposa que, en cas de contradicció, les determinacions relatives a elements del paisatge que 
transcendeixin l’àmbit municipal establertes per plans directors o especials urbanístics que comprenguin, al 
menys, una unitat de paisatge, prevalen sobre les determinacions d’ordenació del paisatge dels instruments de 
planejament general urbanístic municipal (Directrius del paisatge, article 1.6). 

El PTPCG, a l’article 2.4 Fites visuals i fons escènics, de les Directrius del paisatge, estableix, literalment, el 
següent:  

... 
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5. Els plans especials urbanístics amb objectiu d’ordenació del paisatge poden delimitar àrees amb establiment 
de paràmetres limitatius de l’edificació amb els objectius de preservació que aquesta directriu estableix, com 
també àrees on és preceptiu l’informe d’impacte i integració paisatgístic per a determinades construccions. 

A l’article 3.3 Directrius OQP1, de les Directrius del paisatge, el PTPCG disposa, textualment, el següent:  
1. Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits discontinus 

que fragmentin el paisatge. 
... 

3. Evitar que les extensions urbanes afectin negativament figures, perfils i escenaris urbans d’interès 
paisatgístic, particularment en els casos en que puguin contribuir a l’aparició de fenòmens de conurbació, 
carretera-aparador (definit en l’article 3.4) o continus de la façana litoral (article 3.20). Els principals fenòmens 
de conurbació es produeixen en els següents espais: ..., Blanes-Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols-
Palamós, Platja d’Aro-Santa Cristina d’Aro, Palamós-Palafrugell, ...,Torroella de Montgrí-l'Estartit, ... 

A l’article 3.20 Directrius OQP18, de les Directrius del paisatge, el PTPCG fixa, textualment, el següent:  
... 

2. Els POUM han d’evitar la consolidació de nous continus edificats i esponjar els ja existents. Els principals 
continus urbans de la façana litoral són: Lloret de Mar-Blanes, Canyelles, urbanitzacions al nord de Tossa de 
Mar, S'Agaró-Sant Feliu de Guíxols. Platja d'Aro-S'Agaró, Sant Antoni de Calonge sud, Sant Antoni de 
Calonge-Palamós, La Fosca- Palamós, Callella sud, Llafranc, Tamariu, Cap de Begur, Sa Punta, L'Escala est, 
Roses est, Cadaqués-S’Oliguera-Portlligat, Port de la Selva nord, Llançà sud, Llançà nord i Colera nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusions 

Tot i que el sector té pendents elevats i proposa un creixement residencial de baixa densitat, el desenvolupament 
correspon a una operació de compleció del teixit urbà existent.  

El sector se situa molt a prop del mar, un lloc amb gran sensibilitat paisatgística que requereix una protecció 
especial a l’hora de transformar aquest paisatge. Per tant, es considera que s’han d’establir condicions per al 
desenvolupament encaminades a millorar l’impacte paisatgístic. 

Altrament, sense modificar el paràmetre de densitat, cal corregir l’edificabilitat per tal de garantir que els 
habitatges conformin un conjunt de baix impacte amb una percepció envoltada de vegetació i, en conseqüència, 
cal limitar la superfície màxima de cadascun dels habitatges a 150 m

2
st. 

Proposta 

Es proposa la directriu d’obligat compliment per al planejament general i derivat de limitar la superfície màxima de 
cada habitatge al voltant de 150 m

2
st, sense modificar el paràmetre de densitat. 

Es proposa una directriu d’obligat compliment per al planejament general i derivat de regulació de l’adaptació 
topogràfica i el moviment de terres per a les parcel·les amb pendent superior al 30% que estiguin situades a 
zones amb el tipus d’ordenació amb edificacions aïllades d’habitatge unifamiliar, segons la qual han de regir les 
variacions del percentatge d’ocupació permès següents: del 30 al 50 per 100, es disminueix en 1/3; del 50 al 100 
per 100, es disminueix en 1/2; més del 100 per 100, es prohibeix l’edificació. 



- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Activitat económica (ha)

Residencial (ha)

Índex d'edificabilitat bruta 0,08

Densitat 3

Nombre d'habitatges 18

Classificació del sòl Surbanitzable

Superfície (ha) 5,97

Codi municipal S-22  Pla dels Bords

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla d'ordenació urbanística municipal

Data aprovació 10/11/2003

Sostre activitat econòmica:

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 65

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

0,0

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

   Model urbanístic

Nom Data 

   Directrius dels plans directors

   Dades d'afectacions sectorials

Determinacions: 

17013-14PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL

AFECTACIONS SECTORIALS

TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Begur

Id. sector

Comarca: Baix Empordà

   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines

Estratègies de desenvolupament, nuclis 
histórics i les seves extensions
Estratègies de les
àrees especialitzades

Fornells, Aigua Blava, Sonric, los Olivos

Data:

Pla parcial: Data:

Edificació(%)Estat de desenvolupament: 

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha): X

Sostre residencial: 4.773

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc de transport de 
mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Observacions

   Dades generals

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 35

Data de termini d'execució: 

(DOGC)

15/10/2010 

0,0Percentatge dins de zona inundable (PR100 anys)

FITXA INFORMATIVA

17013-12   S-22  Pla dels Bords



CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Parcel·lari cadastralTOPOGRÀFIC o PLANEJAMENT

TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
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17013-12 Sector S-22 Pla dels Bords  

El sector S-22 Pla dels Bords se situa al mig de les urbanitzacions de l’àrea Fornells-Aiguablava, a peu de la 
carretera GIP-6532, que connecta l’àmbit amb el nucli històric, situat en discontinuïtat amb aquestes 
urbanitzacions. Limita al nord amb sòl urbà; a l’est, amb sòls d’extensió urbana  dels sectors P-70 Rec de Fornells 
i S-23 Finca de la Rita; i al sud i a l’oest, amb la riera de Fornells, que el separa dels sòls urbans i el sector S-21 
Montcal 2.  

Morfològicament, el terrenys, orientats al sud, tenen pendent superior al 20% en un 65% de l’àmbit. 
Geomètricament, el sector té una forma irregular. Actualment, els terrenys estan ocupats, majoritàriament, per 
bosc i hi ha una casa unifamiliar a peu de carretera. 

Segons el planejament urbanístic vigent, l'objectiu és ordenar l’edificabilitat del sector, tot assegurant la 
connectivitat de la xarxa viària amb l’àmbit veí d’es Castellet, i garantir una protecció adequada de l’àmbit natural 
que correspon a la riera de Fornells. El sector té una superfície de 5,9668 ha, una edificabilitat bruta de 0,08 
m

2
st/m

2
s, i  un sostre màxim de 4.773 m

2
; la densitat és de 3 htg/ha, amb un nombre màxim de 18 habitatges amb 

tipologia unifamiliar . 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 

Estat de desenvolupament 

D’acord amb el certificat emès per l’Ajuntament el 18 de setembre de 2019, el sector no s’ha desenvolupat.  

Atès que el POUM no preveu terminis de desenvolupament dels àmbits de planejament derivat, però en preveu la 
possibilitat de revisió passats vuit anys des de l’aprovació, i que han passat 16 anys des de la publicació del 
planejament general, el present PDURSNS_LG considera pertinent revisar-lo en relació amb la sostenibilitat i 
l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTPCG inclou el sector dins l’àrea especialitzada residencial  Fornells-Aiguablava. 

El PTPCG té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el 
patrimoni cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la 
cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i 
habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de 
regulació i orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous 
creixements; i reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, 
article 1.4). 

A l’article 3.24 Condicions específiques per als plans i projectes de desenvolupament urbanístic, de les Normes 
d’ordenació territorial, el PTPCG estableix, literalment, el següent:  
 Ajustar, en la mesura del possible, l’oferta de sòl residencial i industrial a les necessitats estimades al Pla, 

valorant si escau la possibilitat d’actuar sobre el sòl urbà no consolidat i el sòl urbanitzable sense planejament 
aprovat definitivament. Cal considerar les conseqüències ambientals de sobredimensionament de l’habitatge i 
del sòl industrial i els possibles desencaixos amb la planificació sectorial de les infraestructures ambientals. 

 Afavorir la qualitat paisatgística dels desenvolupaments urbanístics, contenir la proliferació de construccions 
en el sòl no urbanitzable i vetllar per la seva integració en el paisatge territorial.  

 Assegurar la funcionalitat dels connectors i la permeabilitat de la matriu. 

El PTPCG proposa evitar que el creixement desproporcionat d’alguns assentaments provoqui fenòmens de 
desestructuració urbana o de segregació social, impedir el malbaratament de sòl induït per l’aplicació d’unes 
densitats inadequadament baixes o de models de ciutat difusa i racionalitzar la implantació de noves àrees 
residencials potencialment destinades a habitatge secundari (Memòria, capítol 4. Definició del objectius 
específics). 

A l’article 2.3 Tipus de sòl, de les Normes d’ordenació territorial, el PTPCG estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

Pel que respecta al sistema territorial d’assentaments, el PTPCG té com a principi rector evitar-ne els efectes 
negatius del desenvolupament sobre els sistemes naturals, la funcionalitat ecològica i el paisatge (Normes 
d’ordenació territorial, article 3.2). 

A l’article 3.12 Estratègies per a les àrees especialitzades, el PTPCG determina, textualment, el següent: 
1. Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús residencial, l’augment de la 

integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les seves extensions i en tot cas la 
racionalització de les ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa del seu ús hagin d’estar 
aïllades. Són Per tant, propostes coherents amb els objectius del pla territorial aquelles que les revisions dels 
POUM facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament d’àrees especialitzades aïllades i 
aquelles altres encaminades a aconseguir una major integració de les àrees especialitzades que són 
contigües als nuclis històrics i les seves extensions. 

2. ... La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, topografia, falta d’accessibilitat o 
dificultat de dotació de serveis siguin d’improbable urbanització no pot motivar la creació d’extensions de 
substitució en els termes establerts en aquest apartat. 
... 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a 
les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

D'acord amb la Llei d'urbanisme, el planejament general urbanístic ha de complir els requisits que, literalment, es 
transcriuen a continuació: 
a) No pot alterar la classificació com a sòl no urbanitzable d'aquells terrenys que tinguin un pendent superior al 

20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents. A aquests 
efectes, els plans d'ordenació urbanística municipal que prevegin la incorporació al procés de transformació 
urbanística de terrenys amb pendent superior al 20%, han d'acreditar que el creixement dels nuclis existents 
no és possible en altres terrenys, bé sigui perquè el municipi no disposa de terrenys amb pendent igual o 
inferior al 20%, bé sigui perquè els existents han de ser classificats com a sòl no urbanitzable, d'acord amb els 
criteris legals establerts en l'article 32 de la Llei d'urbanisme.  

b) No obstant el què estableix el primer paràgraf de l'apartat 1.a, per raons de racionalitat i coherència de 
l'ordenació, els plans d'ordenació urbanística municipal poden incorporar terrenys amb pendent superior al 
20% a sectors de planejament derivat, sempre que s'estableixi que els referits terrenys no poden acollir cap 
tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu. En tot cas aquests terrenys no són 
computables als efectes del compliment dels estàndards legals mínims d'espais lliures públics i equipaments 
comunitaris. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 30 de maig de 2019, el sector no té una 
problemàtica especial respecte de la inundabilitat, si bé la riera de Fornells passa pel límit sud i oest del sector i, 
per tant, això s’ha de tenir en compte en la fase de planejament derivat. 

D’acord amb l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 27 de setembre de 2019, el 
sector no té cap risc geològic aparent.  

D’acord amb la documentació ambiental del Pla, el sector té una afectació ambiental moderada pel que fa al 
conjunt dels criteris considerats. 

Amb la informació disponible, no es detecten altres afectacions sectorials a l’escala de treball del present 
PDURSNS_LG. 

Criteris paisatgístics 

El CPCG inclou el municipi totalment  dins la unitat de paisatge Gavarres marítimes. 

El PTPCG fixa per als plans i projectes l’aplicació directa i obligatòria de les Directrius del paisatge, que poden ser 
desenvolupades de manera més precisa mitjançant instruments urbanístics (Directrius del paisatge, article 1.5). 

El PTPCG disposa que, en cas de contradicció, les determinacions relatives a elements del paisatge que 
transcendeixin l’àmbit municipal establertes per plans directors o especials urbanístics que comprenguin, al 
menys, una unitat de paisatge, prevalen sobre les determinacions d’ordenació del paisatge dels instruments de 
planejament general urbanístic municipal (Directrius del paisatge, article 1.6). 

A l’article 2.2 Aigua, de les Directrius del paisatge, el PTPCG determina, textualment, el següent:  
... 

4. L’ordenació de sectors de sòl urbanitzable o de sòl urbà no consolidat que siguin confrontants amb rius, 
rieres, canals, llacs, estanys o la vora del mar ha de considerar la presència d’aquests elements d’aigua com 



Desembre de 2019 

Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí  
Aprovació inicial                                                                                                       III. MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ · B. MEMÒRIES ESPECÍFIQUES I FITXES PROPOSTA · MUNICIPIS DEL LITORAL DEL BAIX EMPORDÀ   |   60 
 
 

a factor determinant de l’ordenació en el sentit de justificar espais de transició de qualitat entre el front edificat 
i la ribera. En aquest espai de transició es localitzaran de manera preferent els sòls de cessió per a espais 
lliures. Així mateix, l’ordenació tractarà amb especial cura la composició urbana dels fronts edificats que donin 
a espais d’aigua per la seva especial visibilitat.  

5. Els fronts urbans marítims i fluvials tindran en el planejament urbanístic un tractament acurat encaminat a 
destacar-ne el caràcter i a potenciar-ne el valor paisatgístic. Els plans urbanístics establiran mesures per 
recuperar la coherència formal en aquells fronts que l’haguessin perduda per causa de la volumetria dels 
edificis o de la baixa qualitat de l’arquitectura. 

El PTPCG, a l’article 2.4 Fites visuals i fons escènics, de les Directrius del paisatge, estableix, literalment, el 
següent:  

... 
5. Els plans especials urbanístics amb objectiu d’ordenació del paisatge poden delimitar àrees amb establiment 

de paràmetres limitatius de l’edificació amb els objectius de preservació que aquesta directriu estableix, com 
també àrees on és preceptiu l’informe d’impacte i integració paisatgístic per a determinades construccions. 

A l’article 3.3 Directrius OQP1, de les Directrius del paisatge, el PTPCG disposa, textualment, el següent:  
1. Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits discontinus 

que fragmentin el paisatge. 
... 

3. Evitar que les extensions urbanes afectin negativament figures, perfils i escenaris urbans d’interès 
paisatgístic, particularment en els casos en que puguin contribuir a l’aparició de fenòmens de conurbació, 
carretera-aparador (definit en l’article 3.4) o continus de la façana litoral (article 3.20). Els principals fenòmens 
de conurbació es produeixen en els següents espais: ..., Blanes-Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols-
Palamós, Platja d’Aro-Santa Cristina d’Aro, Palamós-Palafrugell, ...,Torroella de Montgrí-l'Estartit, ... 

A l’article 3.20 Directrius OQP18, de les Directrius del paisatge, el PTPCG fixa, textualment, el següent:  
... 

2. Els POUM han d’evitar la consolidació de nous continus edificats i esponjar els ja existents. Els principals 
continus urbans de la façana litoral són: Lloret de Mar-Blanes, Canyelles, urbanitzacions al nord de Tossa de 
Mar, S'Agaró-Sant Feliu de Guíxols. Platja d'Aro-S'Agaró, Sant Antoni de Calonge sud, Sant Antoni de 
Calonge-Palamós, La Fosca- Palamós, Callella sud, Llafranc, Tamariu, Cap de Begur, Sa Punta, L'Escala est, 
Roses est, Cadaqués-S’Oliguera-Portlligat, Port de la Selva nord, Llançà sud, Llançà nord i Colera nord. 

Conclusions 

L’eventual urbanització del sector, situat sobre un ampli espai que està conformat per l’agrupació de quatre 
sectors de desenvolupament i que és el darrer lloc de les urbanitzacions de l’àmbit Fornells-Aiguablava, situades 
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voltant de les petites cales, on encara es preserva la naturalitat, implica la pèrdua del paisatge que caracteritza 
l’àrea.  

El model urbanístic del sector correspon a un de baixa densitat de teixit especialitzat d’ús residencial, que, segons 
la planificació territorial, s’ha de minimitzar. 

Aquests models de baixa densitat tenen conseqüències econòmiques (increment de costos de provisió de 
determinats serveis públics locals, increment de la congestió de les carreteres), ambientals (pèrdua d’espais 
naturals i biodiversitat local, increment de l’índex de contaminació) i socials (reducció de les interaccions socials, 
segregació social) contràries als principis del desenvolupament urbanístic sostenible. En concret, impliquen un 
consum de sòl desmesurat i una xarxa de sistemes (vialitat, enllumenat, clavegueram, etc.) i de serveis (neteja, 
recollida d’escombraries, seguretat) que, difícilment, justifiquen la sostenibilitat municipal posterior.  

La sostenibilitat implica la utilització racional del sòl i el model de baixa densitat no s’ajusta a aquest principi. La 
legislació estableix que s’ha d’evitar la dispersió, és a dir, que s’han de promoure models compactes i complexos 
que afavoreixin consums de sòl reduïts i que puguin garantir una major diversitat de tipologies d'habitatges i 
d'usos. 

Les urbanitzacions de l’àmbit Fornells-Aiguablava  tenen encara un gran percentatge de parcel·les buides i amb 
capacitat per acollir nous habitatges. A més, totes aquestes urbanitzacions pengen de la mateixa carretera 
principal, fet que condiciona la mobilitat en aquest àmbit, encara més agreujat si es consoliden tots els sòls 
d’extensió delimitats pel POUM i les parcel·les encara pendents de construcció en el sòl urbà. 

En resum, atesos el potencial de creixement del municipi i, en concret, el de l’àmbit Fornells-Aiguablava, on 
s’inclou el sector, el fet que el PTPCG determina que les àrees especialitzades s’han de minimitzar, el fort 
pendent del sector, les característiques del paisatge i els anys transcorreguts des de la classificació sense que se 
n’hagi tramitat cap document de planejament ni de gestió, es considera que el més idoni és el no 
desenvolupament d’aquest sector. Per tant, cal una actuació d’extinció. 

Proposta 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector S-22 Pla dels Bords i incloure’ls en el sistema 
territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, amb el règim de sòl no urbanitzable i la 
qualificació de zona de Protecció paisatgística, regulada a l’article 147 de la Normativa del Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Begur. 

Això sens perjudici que, via modificació puntual o en el marc de la revisió del planejament general, i mitjançant 
una justificació acurada d’acord amb les condicions de la legislació, es pugui recuperar la part més planera del 
sector i desenvolupar-la conjuntament amb el sector S-23 Finca de la Rita amb el qual confronta. 



- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Activitat económica (ha)

Residencial (ha)

Índex d'edificabilitat bruta 0,08

Densitat 3

Nombre d'habitatges 11

Classificació del sòl Surbanitzable

Superfície (ha) 3,82

Codi municipal S-23  Finca de la Rita

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla d'ordenació urbanística municipal

Data aprovació 10/11/2003

Sostre activitat econòmica:

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 27

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

0,0

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

   Model urbanístic

Nom Data 

   Directrius dels plans directors

   Dades d'afectacions sectorials

Determinacions: 

17013-15PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL

AFECTACIONS SECTORIALS

TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Begur

Id. sector

Comarca: Baix Empordà

   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines

Estratègies de desenvolupament, nuclis 
histórics i les seves extensions
Estratègies de les
àrees especialitzades

Fornells, Aigua Blava, Sonric, los Olivos

Data:

Pla parcial: Data:

Edificació(%)Estat de desenvolupament: 

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha): X

Sostre residencial: 3.057

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc de transport de 
mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Observacions

   Dades generals

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 73

Data de termini d'execució: 

(DOGC)

15/10/2010 

0,0Percentatge dins de zona inundable (PR100 anys)

FITXA INFORMATIVA

17013-13   S-23  Finca de la Rita



CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Parcel·lari cadastralTOPOGRÀFIC o PLANEJAMENT

TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
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17013-13 Sector S-23 Finca de la Rita  

El sector S-23 Finca de la Rita se situa al mig de les urbanitzacions de l’àrea Fornells-Aiguablava i està creuat per 
la carretera GIP-6532, que connecta l’àmbit amb el nucli històric, situat en discontinuïtat amb aquestes 
urbanitzacions. Limita al nord i a l’est amb el sòl urbà, i al sud i a l’oest, amb els sòls d’extensió urbana  dels 
sectors P-70 Rec de Fornells i S-22 Pla dels Bords.  

Morfològicament, està orientat al sud i el 27% dels terrenys, que es concentren a la part situada més cap amunt 
del sector, té més del 20% de pendent. Actualment, els sòls estan ocupats, en una part, per bosc i, en una major 
part, per arbres fruiters.  

Segons el planejament urbanístic vigent, l'objectiu del sector és l’ordenació de l’edificabilitat del sector, tot 
assegurant la connectivitat de la xarxa viària amb el sector veí del Pla dels Bords. Té una superfície de 3,8216 ha 
i una edificabilitat bruta de 0,08 m

2
st/m

2
s, que implica un sostre màxim de 3.057 m

2
; la densitat és de 3 htg/ha, 

amb un nombre màxim de 11 habitatges unifamiliars. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 

Estat de desenvolupament 

D’acord amb el certificat emès per l’Ajuntament el 18 de setembre de 2019, el sector no s’ha desenvolupat.  

Atès que el POUM no preveu terminis de desenvolupament dels àmbits de planejament derivat, però en preveu la 
possibilitat de revisió passats vuit anys des de l’aprovació, i que han passat 16 anys des de la publicació del 
planejament general, el present PDURSNS_LG considera pertinent revisar-lo en relació amb la sostenibilitat i 
l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTPCG inclou el sector dins l’àrea especialitzada residencial  Fornells-Aiguablava. 

El PTPCG té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el 
patrimoni cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la 
cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i 
habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de 
regulació i orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous 
creixements; i reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, 
article 1.4). 

A l’article 3.24 Condicions específiques per als plans i projectes de desenvolupament urbanístic, de les Normes 
d’ordenació territorial, el PTPCG estableix, literalment, el següent:  
 Ajustar, en la mesura del possible, l’oferta de sòl residencial i industrial a les necessitats estimades al Pla, 

valorant si escau la possibilitat d’actuar sobre el sòl urbà no consolidat i el sòl urbanitzable sense planejament 
aprovat definitivament. Cal considerar les conseqüències ambientals de sobredimensionament de l’habitatge i 
del sòl industrial i els possibles desencaixos amb la planificació sectorial de les infraestructures ambientals. 

 Afavorir la qualitat paisatgística dels desenvolupaments urbanístics, contenir la proliferació de construccions 
en el sòl no urbanitzable i vetllar per la seva integració en el paisatge territorial.  

 Assegurar la funcionalitat dels connectors i la permeabilitat de la matriu. 

El PTPCG proposa evitar que el creixement desproporcionat d’alguns assentaments provoqui fenòmens de 
desestructuració urbana o de segregació social, impedir el malbaratament de sòl induït per l’aplicació d’unes 
densitats inadequadament baixes o de models de ciutat difusa i racionalitzar la implantació de noves àrees 
residencials potencialment destinades a habitatge secundari (Memòria, capítol 4. Definició del objectius 
específics). 

A l’article 2.3 Tipus de sòl, de les Normes d’ordenació territorial, el PTPCG estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

Pel que respecta al sistema territorial d’assentaments, el PTPCG té com a principi rector evitar-ne els efectes 
negatius del desenvolupament sobre els sistemes naturals, la funcionalitat ecològica i el paisatge (Normes 
d’ordenació territorial, article 3.2). 

A l’article 3.12 Estratègies per a les àrees especialitzades, el PTPCG determina, textualment, el següent: 

1. Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús residencial, l’augment de la 
integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les seves extensions i en tot cas la 
racionalització de les ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa del seu ús hagin d’estar 
aïllades. Són Per tant, propostes coherents amb els objectius del pla territorial aquelles que les revisions dels 
POUM facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament d’àrees especialitzades aïllades i 
aquelles altres encaminades a aconseguir una major integració de les àrees especialitzades que són 
contigües als nuclis històrics i les seves extensions. 

2. ... La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, topografia, falta d’accessibilitat o 
dificultat de dotació de serveis siguin d’improbable urbanització no pot motivar la creació d’extensions de 
substitució en els termes establerts en aquest apartat. 
... 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a 
les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

D'acord amb la Llei d'urbanisme, el planejament general urbanístic ha de complir els requisits que, literalment, es 
transcriuen a continuació: 
a) No pot alterar la classificació com a sòl no urbanitzable d'aquells terrenys que tinguin un pendent superior al 

20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents. A aquests 
efectes, els plans d'ordenació urbanística municipal que prevegin la incorporació al procés de transformació 
urbanística de terrenys amb pendent superior al 20%, han d'acreditar que el creixement dels nuclis existents 
no és possible en altres terrenys, bé sigui perquè el municipi no disposa de terrenys amb pendent igual o 
inferior al 20%, bé sigui perquè els existents han de ser classificats com a sòl no urbanitzable, d'acord amb els 
criteris legals establerts en l'article 32 de la Llei d'urbanisme.  

b) No obstant el què estableix el primer paràgraf de l'apartat 1.a, per raons de racionalitat i coherència de 
l'ordenació, els plans d'ordenació urbanística municipal poden incorporar terrenys amb pendent superior al 
20% a sectors de planejament derivat, sempre que s'estableixi que els referits terrenys no poden acollir cap 
tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu. En tot cas aquests terrenys no són 
computables als efectes del compliment dels estàndards legals mínims d'espais lliures públics i equipaments 
comunitaris. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 30 de maig de 2019, el sector no té una 
problemàtica especial respecte de la inundabilitat. 

D’acord amb l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 27 de setembre de 2019, el 
sector no té cap risc geològic aparent.  

D’acord amb la documentació ambiental del Pla, el sector té una afectació ambiental moderada pel que fa al 
conjunt dels criteris considerats. 

Amb la informació disponible, no es detecten altres afectacions sectorials a l’escala de treball del present 
PDURSNS_LG. 

Criteris paisatgístics 

El CPCG inclou el municipi totalment  dins la unitat de paisatge Gavarres marítimes. 

El PTPCG fixa per als plans i projectes l’aplicació directa i obligatòria de les Directrius del paisatge, que poden ser 
desenvolupades de manera més precisa mitjançant instruments urbanístics (Directrius del paisatge, article 1.5). 

El PTPCG disposa que, en cas de contradicció, les determinacions relatives a elements del paisatge que 
transcendeixin l’àmbit municipal establertes per plans directors o especials urbanístics que comprenguin, al 
menys, una unitat de paisatge, prevalen sobre les determinacions d’ordenació del paisatge dels instruments de 
planejament general urbanístic municipal (Directrius del paisatge, article 1.6). 

A l’article 2.2 Aigua, de les Directrius del paisatge, el PTPCG determina, textualment, el següent:  
... 

5. L’ordenació de sectors de sòl urbanitzable o de sòl urbà no consolidat que siguin confrontants amb rius, 
rieres, canals, llacs, estanys o la vora del mar ha de considerar la presència d’aquests elements d’aigua com 
a factor determinant de l’ordenació en el sentit de justificar espais de transició de qualitat entre el front edificat 
i la ribera. En aquest espai de transició es localitzaran de manera preferent els sòls de cessió per a espais 
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lliures. Així mateix, l’ordenació tractarà amb especial cura la composició urbana dels fronts edificats que donin 
a espais d’aigua per la seva especial visibilitat.  

6. Els fronts urbans marítims i fluvials tindran en el planejament urbanístic un tractament acurat encaminat a 
destacar-ne el caràcter i a potenciar-ne el valor paisatgístic. Els plans urbanístics establiran mesures per 
recuperar la coherència formal en aquells fronts que l’haguessin perduda per causa de la volumetria dels 
edificis o de la baixa qualitat de l’arquitectura. 

El PTPCG, a l’article 2.4 Fites visuals i fons escènics, de les Directrius del paisatge, estableix, literalment, el 
següent:  

... 
5. Els plans especials urbanístics amb objectiu d’ordenació del paisatge poden delimitar àrees amb establiment 

de paràmetres limitatius de l’edificació amb els objectius de preservació que aquesta directriu estableix, com 
també àrees on és preceptiu l’informe d’impacte i integració paisatgístic per a determinades construccions. 

A l’article 3.3 Directrius OQP1, de les Directrius del paisatge, el PTPCG disposa, textualment, el següent:  
1. Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits discontinus 

que fragmentin el paisatge. 
... 

3. Evitar que les extensions urbanes afectin negativament figures, perfils i escenaris urbans d’interès 
paisatgístic, particularment en els casos en que puguin contribuir a l’aparició de fenòmens de conurbació, 
carretera-aparador (definit en l’article 3.4) o continus de la façana litoral (article 3.20). Els principals fenòmens 
de conurbació es produeixen en els següents espais: ..., Blanes-Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols-
Palamós, Platja d’Aro-Santa Cristina d’Aro, Palamós-Palafrugell, ...,Torroella de Montgrí-l'Estartit, ... 

A l’article 3.20 Directrius OQP18, de les Directrius del paisatge, el PTPCG fixa, textualment, el següent:  
... 

2. Els POUM han d’evitar la consolidació de nous continus edificats i esponjar els ja existents. Els principals 
continus urbans de la façana litoral són: Lloret de Mar-Blanes, Canyelles, urbanitzacions al nord de Tossa de 
Mar, S'Agaró-Sant Feliu de Guíxols. Platja d'Aro-S'Agaró, Sant Antoni de Calonge sud, Sant Antoni de 
Calonge-Palamós, La Fosca- Palamós, Callella sud, Llafranc, Tamariu, Cap de Begur, Sa Punta, L'Escala est, 
Roses est, Cadaqués-S’Oliguera-Portlligat, Port de la Selva nord, Llançà sud, Llançà nord i Colera nord. 

Conclusions 

El sector s’inclou dins l’àrea especialitzada d’ús residencial Fornells-Aiguablava, té una densitat baixa, no preveu 
la mixticitat d’usos i no té continuïtat amb el nucli històric. Una part del sector té un pendent superior al 20%. El 
desenvolupament implicaria un augment de la mobilitat a les carreteres GIP-6531 i GIP-6532. 

L’eventual urbanització del sector, situat sobre un ampli espai que està conformat per l’agrupació de quatre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sectors de desenvolupament i que és el darrer lloc de les urbanitzacions de l’àmbit Fornells-Aiguablava, situades 
al voltant de les petites cales, on encara es preserva la naturalitat, implica la pèrdua del paisatge que caracteritza 
l’àrea.  

El model urbanístic del sector correspon a un de baixa densitat de teixit especialitzat d’ús residencial, sense 
continuïtat amb el nucli històric, cosa que contradiu les directrius de la planificació territorial.  

Aquests models de baixa densitat tenen conseqüències econòmiques (increment de costos de provisió de 
determinats serveis públics locals, increment de la congestió de les carreteres), ambientals (pèrdua d’espais 
naturals i biodiversitat local, increment de l’índex de contaminació) i socials (reducció de les interaccions socials, 
segregació social) contràries als principis del desenvolupament urbanístic sostenible. En concret, impliquen un 
consum de sòl desmesurat i una xarxa de sistemes (vialitat, enllumenat, clavegueram, etc.) i de serveis (neteja, 
recollida d’escombraries, seguretat) que, difícilment, justifiquen la sostenibilitat municipal posterior.  

La sostenibilitat implica la utilització racional del sòl i el model de baixa densitat no s’ajusta a aquest principi. La 
legislació estableix que s’ha d’evitar la dispersió, és a dir, que s’han de promoure models compactes i complexos 
que afavoreixin consums de sòl reduïts i que puguin garantir una major diversitat de tipologies d'habitatges i 
d'usos. 

Les urbanitzacions de l’àmbit Fornells-Aiguablava  tenen encara un gran percentatge de parcel·les buides, per 
tant, amb capacitat per acollir nous habitatges. A més, totes aquestes urbanitzacions pengen de la mateixa 
carretera principal, fet que condiciona la mobilitat en aquest àmbit, encara més agreujat si es consoliden tots els 
sòls d’extensió delimitats pel POUM i les parcel·les encara pendents de construcció en el sòl urbà.   

En resum, atesos el potencial de creixement del municipi i, en concret, el de l’àmbit Fornells-Aiguablava, on 
s’inclou el sector, el fet que el PTPCG determina que les àrees especialitzades s’han de minimitzar, les 
característiques del paisatge, i els anys transcorreguts des de la classificació del sector sense que se n’hagi 
tramitat cap document de planejament ni de gestió, es considera que el més idoni és el no desenvolupament 
d’aquest sector. Per tant, cal una actuació d’extinció. 

Proposta 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector S-23 Finca de la Rita i incloure’ls en el sistema 
territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, amb el règim de sòl no urbanitzable i la 
qualificació de zona de Protecció paisatgística, regulada a l’article 147 de la Normativa del Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Begur. 

Això sens perjudici que, via modificació puntual o en el marc de la revisió del planejament general, i mitjançant 
una justificació acurada d’acord amb les condicions de la legislació, es pugui recuperar la part més planera del 
sector i desenvolupar-la conjuntament amb el sector S-22 Pla dels Bords amb el qual confronta. 
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17013-14 Sector P-70 Rec de Fornells 1  

El sector P-70 Rec de Fornells 1 se situa molt a prop del mar, allunyat i al sud del nucli històric de Begur, dins 
l’àrea especialitzada d’ús residencial Fornells-Aiguablava, a peu de la carretera d’Aiguablava (GIV-6532), en el 
paratge anomenat Rec de Fornells. Limita al nord amb la carretera d’Aiguablava, que el separa del sectors S-22 
Pla des Bords i S-23 Finca de la Rita; a l’est, amb sòls urbans; al sud, amb el sector P-71 es Castellet de Baix; i a 
l’oest, amb sòls urbans. En aquest àmbit territorial, es concentren els sectors esmentats, tot generant una gran 
àrea de sòls per consolidar. 

Morfològicament, el sector té un pendent entre el 10% i el 20% de pendent mitjà, i el 10 % dels terrenys del sector 
tenen més del 20% de pendent. El punt més alt se situa sobre la carretera GIV-6532, a la cota 80 m i el més baix, 
sobre el carrer Francesc Sabater Xiquet, a la cota 45 m. Els terrenys tenen forma irregular i estan orientats al sud-
est, amb vistes al mar. Actualment, hi ha una casa unifamiliar i una pista de tennis, si bé la majoria dels sòls estan 
ocupats per bosc, tot preservant-ne encara el paisatge natural.  

Segons el planejament urbanístic vigent, aquest àmbit havia estat, anteriorment, el sector S-13 i, per conveni, va 
passar a ser un PAU a desenvolupar mitjançant un PMU. L'objectiu és completar el teixit urbà contigu, determinar 
de manera precisa les zones establertes pel POUM, obtenir els sòls de cessió, i adquirir sòls per a equipaments i 
dotacions d’espais lliures fora d’àmbit mitjançant conveni. L’àmbit té una superfície de 3,6866 ha i una edificabilitat 
neta de 0,20 m

2
st/m

2
s, un sostre màxim de 5.170 m

2
 i un nombre màxim de 14 habitatges amb tipologia de ciutat 

jardí dispersa. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 

Estat de desenvolupament 

D’acord amb el certificat urbanístic emès per l’Ajuntament el 18 de setembre de 2019, el sector té tràmits en curs 
sense que s’hagin completat tots els instruments de planejament, gestió i execució urbanística. Concretament, 
s’ha tramès i aprovat el document següent: 
 Pla de millora urbana: aprovació inicial per la Junta de Govern Local el 6 d’octubre de 2009; publicació al 

BOPG núm. 204, de 23 d’octubre de 2009. Actualment, la tramitació es troba aturada.  
Resten pendents els projectes d’urbanització i reparcel·lació. 

Atès que el POUM no preveu terminis de desenvolupament dels àmbits de planejament derivat, però en preveu la 
possibilitat de revisió passats vuit anys des de l’aprovació, i que han passat 16 anys des de la publicació del 
planejament general, el present PDURSNS_LG considera pertinent revisar-lo en relació amb la sostenibilitat i 
l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTPCG inclou el sector P-70 Rec de Fornells dins  l’àrea especialitzada d’ús residencial de Fornells-
Aiguablava. 

El PTPCG té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el 
patrimoni cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la 
cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i 
habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de 
regulació i orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous 
creixements; i reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, 
article 1.4). 

A l’article 3.24 Condicions específiques per als plans i projectes de desenvolupament urbanístic, de les Normes 
d’ordenació territorial, el PTPCG estableix, literalment, el següent:  
 Ajustar, en la mesura del possible, l’oferta de sòl residencial i industrial a les necessitats estimades al Pla, 

valorant si escau la possibilitat d’actuar sobre el sòl urbà no consolidat i el sòl urbanitzable sense planejament 
aprovat definitivament. Cal considerar les conseqüències ambientals de sobredimensionament de l’habitatge i 
del sòl industrial i els possibles desencaixos amb la planificació sectorial de les infraestructures ambientals. 

 Afavorir la qualitat paisatgística dels desenvolupaments urbanístics, contenir la proliferació de construccions 
en el sòl no urbanitzable i vetllar per la seva integració en el paisatge territorial.  

 Assegurar la funcionalitat dels connectors i la permeabilitat de la matriu. 

El PTPCG proposa evitar que el creixement desproporcionat d’alguns assentaments provoqui fenòmens de 
desestructuració urbana o de segregació social, impedir el malbaratament de sòl induït per l’aplicació d’unes 
densitats inadequadament baixes o de models de ciutat difusa i racionalitzar la implantació de noves àrees 

residencials potencialment destinades a habitatge secundari (Memòria, capítol 4. Definició del objectius 
específics). 

El PTPCG proposa protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors ecològics en el conjunt del 
territori, i fomentar la redacció de projectes de paisatge en determinats àmbits periurbans (Memòria, capítol 4. 
Definició del objectius específics). 

A l’article 2.3 Tipus de sòl, de les Normes d’ordenació territorial, el PTPCG estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

Pel que respecta al sistema territorial d’assentaments, el PTPCG té com a principi rector evitar-ne els efectes 
negatius del desenvolupament sobre els sistemes naturals, la funcionalitat ecològica i el paisatge (Normes 
d’ordenació territorial, article 3.2). 

A l’article 3.12 Estratègies per a les àrees especialitzades, el PTPCG determina, textualment, el següent: 
1. Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús residencial, l’augment de la 

integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les seves extensions i en tot cas la 
racionalització de les ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa del seu ús hagin d’estar 
aïllades. Són Per tant, propostes coherents amb els objectius del pla territorial aquelles que les revisions dels 
POUM facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament d’àrees especialitzades aïllades i 
aquelles altres encaminades a aconseguir una major integració de les àrees especialitzades que són 
contigües als nuclis històrics i les seves extensions. 

2. ... La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, topografia, falta d’accessibilitat o 
dificultat de dotació de serveis siguin d’improbable urbanització no pot motivar la creació d’extensions de 
substitució en els termes establerts en aquest apartat. 
(...) 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a 
les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 26 de setembre de 2019, el 
sector no té risc geològic aparent. 

D’acord amb la documentació ambiental del Pla, el sector té una afectació ambiental moderada pel que fa al 
conjunt dels criteris considerats. 

Amb la informació disponible, no es detecten altres afectacions sectorials a l’escala de treball del present 
PDURSNS_LG. 

Criteris paisatgístics 

El CPCG inclou el municipi totalment dins la unitat de paisatge Gavarres marítimes 

El PTPCG fixa per als plans i projectes l’aplicació directa i obligatòria de les Directrius del paisatge, que poden ser 
desenvolupades de manera més precisa mitjançant instruments urbanístics (Directrius del paisatge, article 1.5). 

El PTPCG disposa que, en cas de contradicció, les determinacions relatives a elements del paisatge que 
transcendeixin l’àmbit municipal establertes per plans directors o especials urbanístics que comprenguin, al 
menys, una unitat de paisatge, prevalen sobre les determinacions d’ordenació del paisatge dels instruments de 
planejament general urbanístic municipal (Directrius del paisatge, article 1.6). 

A l’article 2.2 Aigua, de les Directrius del paisatge, el PTPCG determina, textualment, el següent:  
... 

5. L’ordenació de sectors de sòl urbanitzable o de sòl urbà no consolidat que siguin confrontants amb rius, 
rieres, canals, llacs, estanys o la vora del mar ha de considerar la presència d’aquests elements d’aigua com 
a factor determinant de l’ordenació en el sentit de justificar espais de transició de qualitat entre el front edificat  
i la ribera. En aquest espai de transició es localitzaran de manera preferent els sòls de cessió per a espais 
lliures. Així mateix, l’ordenació tractarà amb especial cura la composició urbana dels fronts edificats que donin 
a espais d’aigua per la seva especial visibilitat.  

6. Els fronts urbans marítims i fluvials tindran en el planejament urbanístic un tractament acurat encaminat a 
destacar-ne el caràcter i a potenciar-ne el valor paisatgístic. Els plans urbanístics establiran mesures per 
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recuperar la coherència formal en aquells fronts que l’haguessin perduda per causa de la volumetria dels 
edificis o de la baixa qualitat de l’arquitectura. 

El PTPCG, a l’article 2.4 Fites visuals i fons escènics, de les Directrius del paisatge, estableix, literalment, el 
següent:  

... 
5. Els plans especials urbanístics amb objectiu d’ordenació del paisatge poden delimitar àrees amb establiment 

de paràmetres limitatius de l’edificació amb els objectius de preservació que aquesta directriu estableix, com 
també àrees on és preceptiu l’informe d’impacte i integració paisatgístic per a determinades construccions. 

A l’article 3.3 Directrius OQP1, de les Directrius del paisatge, el PTPCG disposa, textualment, el següent:  
1. Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits discontinus 

que fragmentin el paisatge. 
... 

3. Evitar que les extensions urbanes afectin negativament figures, perfils i escenaris urbans d’interès 
paisatgístic, particularment en els casos en que puguin contribuir a l’aparició de fenòmens de conurbació, 
carretera-aparador (definit en l’article 3.4) o continus de la façana litoral (article 3.20). Els principals fenòmens 
de conurbació es produeixen en els següents espais: ..., Blanes-Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols-
Palamós, Platja d’Aro-Santa Cristina d’Aro, Palamós-Palafrugell, ...,Torroella de Montgrí-l'Estartit, ... 

A l’article 3.20 Directrius OQP18, de les Directrius del paisatge, el PTPCG fixa, textualment, el següent:  
... 

2. Els POUM han d’evitar la consolidació de nous continus edificats i esponjar els ja existents. Els principals 
continus urbans de la façana litoral són: Lloret de Mar-Blanes, Canyelles, urbanitzacions al nord de Tossa de 
Mar, S'Agaró-Sant Feliu de Guíxols. Platja d'Aro-S'Agaró, Sant Antoni de Calonge sud, Sant Antoni de 
Calonge-Palamós, La Fosca- Palamós, Callella sud, Llafranc, Tamariu, Cap de Begur, Sa Punta, L'Escala est, 
Roses est, Cadaqués-S’Oliguera-Portlligat, Port de la Selva nord, Llançà sud, Llançà nord i Colera nord. 

Conclusions 

L’eventual urbanització del sector, situat sobre un ampli espai on encara es preserva la naturalitat de la costa dins 
d’aquesta àrea de baixa densitat situada al voltant de petites cales, implica la pèrdua del paisatge que caracteritza 
l’àmbit Fornells-Aiguablava.  

Les urbanitzacions de l’àmbit suara esmentat  tenen encara un gran percentatge de parcel·les buides. per tant, 
amb capacitat per acollir nous habitatges. A més, totes aquestes urbanitzacions pengen de la mateixa carretera 
principal, fet que condiciona la mobilitat en aquest àmbit, encara més agreujat si es consoliden tots els sòls 
d’extensió delimitats pel POUM i les parcel·les encara pendents de construcció en el sòl urbà.   

El model urbanístic del sector correspon a un de baixa densitat i de teixit especialitzat d’ús residencial, que 
contradiu la planificació territorial i la legislació urbanística vigent.  

Aquests models de baixa densitat tenen conseqüències econòmiques (increment de costos de provisió de 
determinats serveis públics locals, increment de la congestió de les carreteres), ambientals (pèrdua d’espais 
naturals i biodiversitat local, increment de l’índex de contaminació) i socials (reducció de les interaccions socials, 
segregació social) contràries als principis del desenvolupament urbanístic sostenible. En concret, impliquen un 
consum de sòl desmesurat i una xarxa de sistemes (vialitat, enllumenat, clavegueram, etc.) i de serveis (neteja, 
recollida d’escombraries, seguretat) que, difícilment, justifiquen la sostenibilitat municipal posterior.  

La sostenibilitat implica la utilització racional del sòl i el model de baixa densitat no s’ajusta a aquest principi. La 
legislació estableix que s’ha d’evitar la dispersió, és a dir, que s’han de promoure models compactes i complexos 
que afavoreixin consums de sòl reduïts i que puguin garantir una major diversitat de tipologies d'habitatges i 
d'usos. 

La comarca del Baix Empordà, on s’inclou el sistema urbà de Palafrugell, segons les projeccions de població per 
a 2038 formulades per l’IDESCAT, creixeria el 9,48% respecte de la població de 2018. Begur passaria de 3.934 a 
4.307 habitants. Les parcel·les no edificades representen el 23% de les residencials totals en sòl urbà consolidat. 
S’estima un potencial mínim de 1.159 habitatges pendents d’edificar, molt per sobre de les necessitats del 
municipi. 

D’acord amb les Directrius del paisatge del PTPCG, s’ha d’evitar la consolidació de nous continus urbans en la 
façana litoral i esponjar els existents. Per aquest motiu, s’han de preservar aquells espais on encara es conserva 
el paisatge característic de la costa.  

En resum, atesos el potencial de creixement del municipi, el fet que el PTPCG determina que les àrees 
especialitzades s’han de minimitzar i els anys transcorreguts des de la classificació del sector, es considera que 
cal desclassificar l’àmbit. Per tant, cal una actuació d’extinció. 

Proposta 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector P-70 Rec de Fornells 1 i incloure’ls en el sistema 
territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, amb el règim de sòl no urbanitzable i la 
qualificació de zona de Protecció paisatgística, regulada a l’article 147 de la Normativa del Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Begur. 

 

 

 



- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Activitat económica (ha)

Residencial (ha)

Índex d'edificabilitat bruta 0,20

Densitat

Nombre d'habitatges 24

Classificació del sòl Surbà

Superfície (ha) 5,33

Codi municipal P-71 Es Castellet de baix 1  

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla d'ordenació urbanística municipal

Data aprovació 10/11/2003

Sostre activitat econòmica:

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 52

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

0,0

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

   Model urbanístic

Nom Data 

   Directrius dels plans directors

   Dades d'afectacions sectorials

Determinacions: 

17013-26PMU

PLA TERRITORIAL PARCIAL

AFECTACIONS SECTORIALS

TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Begur

Id. sector

Comarca: Baix Empordà

   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines

Estratègies de desenvolupament, nuclis 
histórics i les seves extensions
Estratègies de les
àrees especialitzades

Fornells, Aigua Blava, Sonric, los Olivos

Data:

Pla parcial: Data:

Edificació(%)Estat de desenvolupament: 

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha): X

Sostre residencial: 8.250

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc de transport de 
mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Observacions

   Dades generals

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 0

Data de termini d'execució: 

(DOGC)

15/10/2010 

0,0Percentatge dins de zona inundable (PR100 anys)

FITXA INFORMATIVA

17013-15   P-71 Es Castellet de baix 1  



CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Parcel·lari cadastralTOPOGRÀFIC o PLANEJAMENT

TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
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17013-15 Sector P-71 es Castellet de Baix 1  

El sector P-71 es Castellet de Baix 1 se situa molt a prop del mar, allunyat i al sud del nucli històric de Begur, en 
l’àrea especialitzada d’ús residencial Fornells Aiguablava. Es localitza a peu del carrer de Francesc Sabater 
Xiquet, en el punt de confluència amb la carretera d’Aiguablava (GIV-6532), que té front sobre el mateix carrer 
cap al nord. Limita al nord-oest amb sòl urbà; al nord-est, amb el sector P-73 es Castellet de Baix 3 i sòls urbans; 
al sud-est, amb sòls urbans; i al sud-oest, amb el sector P-72 es Castellet de Baix 2. En aquest àmbit territorial, es 
concentren els sectors esmentats, tot generant una gran àrea de sòls per consolidar. 

Morfològicament, el sector  té un pendent descendent cap a la costa amb un valor mitjà del 10%. Té un diferencial 
de 27 m d’alçada entre el punt més alt, situat a la cota de 57 m, sobre el carrer de Francesc Sabater Xiquet, i el 
punt més baix, localitzat a la cota 25 m, a l’extrem est de l’àmbit. Els terrenys tenen una geometria irregular, estan 
orientats a l’est i tenen vistes al mar. Actualment, hi ha una casa unifamiliar i unes construccions auxiliars, i els  
sòls estan ocupats, majoritàriament, per camps de conreu i per una massa arbrada situada a la banda est de 
l’àmbit, que fan que encara es preservi el paisatge natural.  

Segons el planejament urbanístic vigent, aquest àmbit havia estat, anteriorment, el sector S-14 i, per conveni, va 
passar a ser un PAU a desenvolupar mitjançant un PMU. L'objectiu és completar el teixit urbà contigu, determinar 
de manera precisa les zones establertes pel POUM, obtenir els sòls de cessió, i adquirir sòls per a equipaments i 
dotacions d’espais lliures fora d’àmbit mitjançant conveni. L’àmbit té una superfície de 5,3288 ha i una edificabilitat 
neta de 0,20 m

2
st/m

2
s, un sostre màxim de 8.250 m

2
 i un nombre màxim de 24 habitatges amb tipologia de ciutat 

jardí dispersa. 

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 

Estat de desenvolupament 

D’acord amb el certificat urbanístic emès per l’Ajuntament el 18 de setembre de 2019, aquest sector té tràmits en 
curs sense que s’hagin completat tots els instruments de planejament, gestió i execució urbanística. 
Concretament, s’han tramès i aprovat les fases següents: 
 Modificació del POUM segons les bases del conveni urbanístic aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 24 d’abril de 

2018, publicat al DOGC el 09 de maig de 2018 i recollit pel RPUC. Alternativa d’ordenació mitjançant 
ordenació directa, cessions de sistemes d’aparcaments i espais lliures, i accés a la xarxa de vianants del camí 
de ronda. Aturada la tramitació. 

 Projecte de reparcel·lació: pendent. 
 Projecte d’urbanització: pendent. 

Atès que el POUM no preveu terminis de desenvolupament dels àmbits de planejament derivat, però en preveu la 
possibilitat de revisió passats vuit anys des de l’aprovació, i que han passat 16 anys des de la publicació del 
planejament general, el present PDURSNS_LG considera pertinent revisar-lo en relació amb la sostenibilitat i 
l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTPCG té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el 
patrimoni cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la 
cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i 
habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de 
regulació i orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous 
creixements; i reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, 
article 1.4). 

A l’article 3.24 Condicions específiques per als plans i projectes de desenvolupament urbanístic, de les Normes 
d’ordenació territorial, el PTPCG estableix, literalment, el següent:  
 Ajustar, en la mesura del possible, l’oferta de sòl residencial i industrial a les necessitats estimades al Pla, 

valorant si escau la possibilitat d’actuar sobre el sòl urbà no consolidat i el sòl urbanitzable sense planejament 
aprovat definitivament. Cal considerar les conseqüències ambientals de sobredimensionament de l’habitatge i 
del sòl industrial i els possibles desencaixos amb la planificació sectorial de les infraestructures ambientals. 

 Afavorir la qualitat paisatgística dels desenvolupaments urbanístics, contenir la proliferació de construccions 
en el sòl no urbanitzable i vetllar per la seva integració en el paisatge territorial.  

 Assegurar la funcionalitat dels connectors i la permeabilitat de la matriu. 

El PTPCG proposa evitar que el creixement desproporcionat d’alguns assentaments provoqui fenòmens de  

desestructuració urbana o de segregació social, impedir el malbaratament de sòl induït per l’aplicació d’unes 
densitats inadequadament baixes o de models de ciutat difusa i racionalitzar la implantació de noves àrees 
residencials potencialment destinades a habitatge secundari (Memòria, capítol 4. Definició del objectius 
específics). 

El PTPCG proposa protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors ecològics en el conjunt del 
territori, i fomentar la redacció de projectes de paisatge en determinats àmbits periurbans (Memòria, capítol 4. 
Definició del objectius específics). 

A l’article 2.3 Tipus de sòl, de les Normes d’ordenació territorial, el PTPCG estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

Pel que respecta al sistema territorial d’assentaments, el PTPCG té com a principi rector evitar-ne els efectes 
negatius del desenvolupament sobre els sistemes naturals, la funcionalitat ecològica i el paisatge (Normes 
d’ordenació territorial, article 3.2). 

El PTPCG distingeix l’àmbit de les urbanitzacions de Fornells-Aiguablava com a àrea especialitzada d’ús 
residencial, en la qual s’inclou aquest sector. 

A l’article 3.12 Estratègies per a les àrees especialitzades, el PTPCG determina, textualment, el següent: 
1. Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús residencial, l’augment de la 

integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les seves extensions i en tot cas la 
racionalització de les ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa del seu ús hagin d’estar 
aïllades. Són Per tant, propostes coherents amb els objectius del pla territorial aquelles que les revisions dels 
POUM facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament d’àrees especialitzades aïllades i 
aquelles altres encaminades a aconseguir una major integració de les àrees especialitzades que són 
contigües als nuclis històrics i les seves extensions. 

2. ... La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, topografia, falta d’accessibilitat o 
dificultat de dotació de serveis siguin d’improbable urbanització no pot motivar la creació d’extensions de 
substitució en els termes establerts en aquest apartat. 
(...) 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a 
les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’estudi de l’ICGC, de 26 de setembre de 2019, el sector no té cap risc geològic aparent. 

D’acord amb la documentació ambiental del Pla, el sector té una afectació ambiental alta pel que fa al conjunt dels 
criteris considerats. 

Amb la informació disponible, no es detecten altres afectacions sectorials a l’escala de treball del present 
PDURSNS_LG. 

Criteris paisatgístics 

El CPCG inclou el municipi totalment dins la unitat de paisatge Gavarres marítimes 

El PTPCG fixa per als plans i projectes l’aplicació directa i obligatòria de les Directrius del paisatge, que poden ser 
desenvolupades de manera més precisa mitjançant instruments urbanístics (Directrius del paisatge, article 1.5). 

El PTPCG disposa que, en cas de contradicció, les determinacions relatives a elements del paisatge que 
transcendeixin l’àmbit municipal establertes per plans directors o especials urbanístics que comprenguin, al 
menys, una unitat de paisatge, prevalen sobre les determinacions d’ordenació del paisatge dels instruments de 
planejament general urbanístic municipal (Directrius del paisatge, article 1.6). 

A l’article 2.2 Aigua, de les Directrius del paisatge, el PTPCG determina, textualment, el següent:  
... 

4. L’ordenació de sectors de sòl urbanitzable o de sòl urbà no consolidat que siguin confrontants amb rius, 
rieres, canals, llacs, estanys o la vora del mar ha de considerar la presència d’aquests elements d’aigua com 
a factor determinant de l’ordenació en el sentit de justificar espais de transició de qualitat entre el front edificat 
i la ribera. En aquest espai de transició es localitzaran de manera preferent els sòls de cessió per a espais 
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lliures. Així mateix, l’ordenació tractarà amb especial cura la composició urbana dels fronts edificats que donin 
a espais d’aigua per la seva especial visibilitat.  

5. Els fronts urbans marítims i fluvials tindran en el planejament urbanístic un tractament acurat encaminat a 
destacar-ne el caràcter i a potenciar-ne el valor paisatgístic. Els plans urbanístics establiran mesures per 
recuperar la coherència formal en aquells fronts que l’haguessin perduda per causa de la volumetria dels 
edificis o de la baixa qualitat de l’arquitectura. 

El PTPCG, a l’article 2.4 Fites visuals i fons escènics, de les Directrius del paisatge, estableix, literalment, el 
següent:  

... 
5. Els plans especials urbanístics amb objectiu d’ordenació del paisatge poden delimitar àrees amb establiment 

de paràmetres limitatius de l’edificació amb els objectius de preservació que aquesta directriu estableix, com 
també àrees on és preceptiu l’informe d’impacte i integració paisatgístic per a determinades construccions. 

A l’article 3.3 Directrius OQP1, de les Directrius del paisatge, el PTPCG disposa, textualment, el següent:  
1. Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits discontinus 

que fragmentin el paisatge. 
... 

3. Evitar que les extensions urbanes afectin negativament figures, perfils i escenaris urbans d’interès 
paisatgístic, particularment en els casos en que puguin contribuir a l’aparició de fenòmens de conurbació, 
carretera-aparador (definit en l’article 3.4) o continus de la façana litoral (article 3.20). Els principals fenòmens 
de conurbació es produeixen en els següents espais: ..., Blanes-Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols-
Palamós, Platja d’Aro-Santa Cristina d’Aro, Palamós-Palafrugell, ...,Torroella de Montgrí-l'Estartit, ... 

El PTPCG, a l’article 3.13 Directrius OQP11, de les Directrius del paisatge, determina, literalment, el següent:  
1. Els paisatges dunars que s’assenyalen en aquest article es protegiran de la urbanització i del pas 

d’infraestructures i, per tant, de la fragmentació, i es gestionaran adequadament per assolir una elevada 
qualitat paisatgística. 
Són els sistemes dunars de la Rovina, i la platja de Can Comes (Castelló d’Empúries); la platja de Sant Pere, 
la Cagarra, i la platja de les Dunes (Sant Pere Pescador); Zona del Ter Vell, platja de la Pletera, la Gola del 
Ter, i la platja de la Fonollera (Torroella de Montgrí); la platja del GrauBasses d’en Coll, Ràdio Liberty, i la 
platja de Pals (Pals). Al llarg de la Costa Brava també es troben altres cordons dunars de menys importància 
(en extensió), com els de Garbet, i Cap Ras (Colera); el Rec del Molí (l’Escala); la platja de Castell (Palamós); 
Existeixen també espais testimonials de dunes com a la platja d’Empuriabrava a Castelló d’Empúries, a la 
platja de Sant Martí a l’Escala, a la platja de l’Estartit a Torroella de Montgrí, a la platja del Racó a Begur, a la 
platja de Sant Pol a Sant Feliu de Guíxols, a la cala dels Canyerets també a Sant Feliu de Guíxols i a la 
desembocadura de la Tordera a Blanes que han d’ésser objecte de protecció en tant que mostres del 
paisatge originari. 

A l’article 3.20 Directrius OQP18, de les Directrius del paisatge, el PTPCG fixa, textualment, el següent:  
... 

2. Els POUM han d’evitar la consolidació de nous continus edificats i esponjar els ja existents. Els principals 
continus urbans de la façana litoral són: Lloret de Mar-Blanes, Canyelles, urbanitzacions al nord de Tossa de 
Mar, S'Agaró-Sant Feliu de Guíxols. Platja d'Aro-S'Agaró, Sant Antoni de Calonge sud, Sant Antoni de 
Calonge-Palamós, La Fosca- Palamós, Callella sud, Llafranc, Tamariu, Cap de Begur, Sa Punta, L'Escala est, 
Roses est, Cadaqués-S’Oliguera-Portlligat, Port de la Selva nord, Llançà sud, Llançà nord i Colera nord. 

Conclusions 

Si bé, segons el planejament general urbanístic, l’objectiu del sector és completar el teixit urbà contigu, el  

 

 

 

 

 

 

 

desenvolupament del sector, situat a menys de 500 m de distància de la costa, significa un augment del consum 
de l’espai natural del front marítim amb la consegüent degradació del paisatge i del medi ambient.  

D’altra banda, l’accés al sector es fa des de la carretera d’Aiguablava, d’on pengen totes les urbanitzacions del 
voltant, cosa que implica una sobrecàrrega considerable sobre la vialitat si es té en compte que se sumen, també, 
tots els àmbits i/o parcel·les encara per consolidar a l’àrea Fornells-Aiguablava 

El desenvolupament de l’àmbit depèn de l’obertura d’altres carrers, però el fet que, en els límits, no tingui punts de 
contacte amb la xarxa viaria existent, obliga a l’execució d’un vial intern amb forma d’anell, sobre el qual es 
puguin disposar els habitatges.  

El PTPCG distingeix l’àmbit Fornells-Aiguablava, en la qual s’inclou aquest sector, com a àrea especialitzada d’ús 
residencial. El sector té una densitat molt baixa i té previst, exclusivament, l’ús residencial, amb tipologies de 
cases unifamiliars i, per tant ,augmentant el consum del sòl amb baixes densitats i especialització funcional, en 
contra dels criteris de sostenibilitat que estableix la planificació territorial i la legislació urbanística vigent. 

Aquests models de baixa densitat tenen conseqüències econòmiques (increment de costos de provisió de 
determinats serveis públics locals, increment de la congestió de les carreteres), ambientals (pèrdua d’espais 
naturals i biodiversitat local, increment de l’índex de contaminació) i socials (reducció de les interaccions socials, 
segregació social) contràries als principis del desenvolupament urbanístic sostenible. En concret, impliquen un 
consum de sòl desmesurat i una xarxa de sistemes (vialitat, enllumenat, clavegueram, etc.) i de serveis (neteja, 
recollida d’escombraries, seguretat) que, difícilment, justifiquen la sostenibilitat municipal posterior.  

La sostenibilitat implica la utilització racional del sòl i el model de baixa densitat no s’ajusta a aquest principi. La 
legislació estableix que s’ha d’evitar la dispersió, és a dir, que s’han de promoure models compactes i complexos 
que afavoreixin consums de sòl reduïts i que puguin garantir una major diversitat de tipologies d'habitatges i 
d'usos. 

La comarca del Baix Empordà, on s’inclou el sistema urbà de Palafrugell, segons les projeccions de població per 
a 2038 formulades per l’IDESCAT, creixeria el 9,48% respecte de la població de 2018. Begur passaria de 3.934 a 
4.307 habitants. Les parcel·les no edificades representen el 23% de les residencials totals en sòl urbà consolidat. 
S’estima un potencial mínim de 1.159 habitatges pendents d’edificar, molt per sobre de les necessitats del 
municipi. 

L’àmbit Fornells-Aiguiablava compta encara amb un percentatge elevat de parcel·les buides i amb capacitat 
d’acollida d’habitatges en sòl urbà. 

D’acord amb les Directrius del paisatge del PTPCG, s’ha d’evitar la consolidació de nous continus urbans en la 
façana litoral i esponjar els existents. Per aquest motiu, s’han de preservar aquells espais on encara es preserva 
el paisatge natural que caracteritza la costa. 

En resum, atesos el potencial de creixement del municipi, el fet que el PTPCG determina que les àrees 
especialitzades s’han de minimitzar i els anys transcorreguts des de la classificació del sector, es considera que 
s’ha de desclassificar l’àmbit. Per tant, cal una actuació d’extinció. 

Proposta 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector P-71 es Castellet de Baix 1 i incloure’ls en el 
sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, amb el règim de sòl no 
urbanitzable i la qualificació de zona de Protecció paisatgística, regulada a l’article 147 de la Normativa del Pla 
d’ordenació urbanística municipal de Begur. 

 



- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Activitat económica (ha)

Residencial (ha)

Índex d'edificabilitat bruta 0,08

Densitat 3

Nombre d'habitatges 12

Classificació del sòl Surbanitzable

Superfície (ha) 4,08

Codi municipal S-10  Rec de Sa Tuna

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla d'ordenació urbanística municipal

Data aprovació 10/11/2003

Sostre activitat econòmica:

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 100

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

50,0

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

   Model urbanístic

Nom Data 

   Directrius dels plans directors

   Dades d'afectacions sectorials

Determinacions: 

17013-8PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL

AFECTACIONS SECTORIALS

TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Begur

Id. sector

Comarca: Baix Empordà

   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines

Estratègies de desenvolupament, nuclis 
histórics i les seves extensions
Estratègies de les
àrees especialitzades

Aiguafreda, sa Tuna, la Borna, Mas Prats

Data:

Pla parcial: Data:

Edificació(%)Estat de desenvolupament: 

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha): X

Sostre residencial: 3.265

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc de transport de 
mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Observacions

   Dades generals

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 0

Data de termini d'execució: 

(DOGC)

15/10/2010 

0,0Percentatge dins de zona inundable (PR100 anys)

FITXA INFORMATIVA

17013-16   S-10  Rec de Sa Tuna



CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Parcel·lari cadastralTOPOGRÀFIC o PLANEJAMENT

TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
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17013-16  Sector S-10 Rec de sa Tuna  

El sector S-10 Rec de sa Tuna se situa al paratge Rec de sa Tuna, dins el conjunt d’urbanitzacions de baixa 
densitat de la costa, a l’est del nucli de Begur i sense continuïtat amb aquest darrer. Limita al nord-oest amb el 
sector P-23 Mas Prats 2, al nord-est i al sud-est, amb sòl urbans; i al sud-oest, amb el sòl no urbanitzable de 
protecció especial inclòs en l’espai del PEIN Muntanyes de Begur. 

Morfològicament, la totalitat dels sòls té un pendent superior a 20%, amb el vessant orientat al sud-est i amb 
caiguda cap al Rec de sa Tuna, el qual travessa el sector en sentit sud-oest–nord-est. Els terrenys tenen una 
geometria irregular. Actualment, hi ha un bosc dens i dues cases unifamiliars.  

L’accés es preveu pel nord des de la carretera de sa Tuna (GIV-6535), que contacta amb el sector a la part nord, i 
pel carrer Tramuntana a la part sud. 

Segons el planejament urbanístic vigent, dintre de l’àmbit, s’inclou un nou vial de connexió entre el vessant de la 
part de la Borna i la de Mas Prats que correspon a l’actuació aïllada AA-21. L’obtenció de sòl per a l’obertura 
d’aquest vial s’ha d’efectuar mitjançant conveni urbanístic, tot imputant-ne la urbanització dintre de les càrregues 
urbanístiques del sector. 

L’àmbit té una superfície de 4,0809 ha i una edificabilitat bruta de 0,08 m
2
st/m

2
s, que implica un sostre màxim de 

3.265 m
2
; la densitat és de 3 htg/ha, amb un nombre màxim de 12 habitatges.  

El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 

Estat de desenvolupament 

D’acord amb el certificat emès per l’Ajuntament el 18 de setembre de 2019, el sector no s’ha desenvolupat.  

Atès que el POUM no preveu terminis de desenvolupament dels àmbits de planejament derivat, però en preveu la 
possibilitat de revisió passats vuit anys des de l’aprovació, i que han passat 16 anys des de la publicació del 
planejament general, el present PDURSNS_LG considera pertinent revisar-lo en relació amb la sostenibilitat i 
l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTPCG inclou el sector dins l’àrea especialitzada d’us residencial d’Aiguafreda, sa Tuna, la Borna, Mas Prats. 

El PTPCG té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el 
patrimoni cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la 
cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i 
habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de 
regulació i orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous 
creixements; i reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, 
article 1.4). 

A l’article 3.24 Condicions específiques per als plans i projectes de desenvolupament urbanístic, de les Normes 
d’ordenació territorial, el PTPCG estableix, literalment, el següent:  
 Ajustar, en la mesura del possible, l’oferta de sòl residencial i industrial a les necessitats estimades al Pla, 

valorant si escau la possibilitat d’actuar sobre el sòl urbà no consolidat i el sòl urbanitzable sense planejament 
aprovat definitivament. Cal considerar les conseqüències ambientals de sobredimensionament de l’habitatge i 
del sòl industrial i els possibles desencaixos amb la planificació sectorial de les infraestructures ambientals. 

 Afavorir la qualitat paisatgística dels desenvolupaments urbanístics, contenir la proliferació de construccions 
en el sòl no urbanitzable i vetllar per la seva integració en el paisatge territorial.  

 Assegurar la funcionalitat dels connectors i la permeabilitat de la matriu. 

El PTPCG proposa evitar que el creixement desproporcionat d’alguns assentaments provoqui fenòmens de 
desestructuració urbana o de segregació social, impedir el malbaratament de sòl induït per l’aplicació d’unes 
densitats inadequadament baixes o de models de ciutat difusa i racionalitzar la implantació de noves àrees 
residencials potencialment destinades a habitatge secundari (Memòria, capítol 4. Definició del objectius 
específics). 

El PTPCG propugna el foment de la cooperació urbanística supramunicipal (Memòria, capítol 4. Definició del 
objectius específics). 

El PTPCG proposa protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors ecològics en el conjunt del 
territori, i fomentar la redacció de projectes de paisatge en determinats àmbits periurbans (Memòria, capítol 4. 
Definició del objectius específics). 

A l’article 2.3 Tipus de sòl, de les Normes d’ordenació territorial, el PTPCG estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

Pel que respecta al sistema territorial d’assentaments, el PTPCG té com a principi rector evitar-ne els efectes 
negatius del desenvolupament sobre els sistemes naturals, la funcionalitat ecològica i el paisatge (Normes 
d’ordenació territorial, article 3.2). 

A l’article 3.12 Estratègies per a les àrees especialitzades, el PTPCG determina, textualment, el següent: 
1. Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús residencial, l’augment de la 

integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les seves extensions i en tot cas la 
racionalització de les ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa del seu ús hagin d’estar 
aïllades. Són Per tant, propostes coherents amb els objectius del pla territorial aquelles que les revisions dels 
POUM facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament d’àrees especialitzades aïllades i 
aquelles altres encaminades a aconseguir una major integració de les àrees especialitzades que són 
contigües als nuclis històrics i les seves extensions. 

2. ... La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, topografia, falta d’accessibilitat o 
dificultat de dotació de serveis siguin d’improbable urbanització no pot motivar la creació d’extensions de 
substitució en els termes establerts en aquest apartat. 

(...) 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a 
les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

D'acord amb la Llei d'urbanisme, el planejament general urbanístic ha de complir els requisits que, literalment, es 
transcriuen a continuació: 
a) No pot alterar la classificació com a sòl no urbanitzable d'aquells terrenys que tinguin un pendent superior al 

20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents. A aquests 
efectes, els plans d'ordenació urbanística municipal que prevegin la incorporació al procés de transformació 
urbanística de terrenys amb pendent superior al 20%, han d'acreditar que el creixement dels nuclis existents 
no és possible en altres terrenys, bé sigui perquè el municipi no disposa de terrenys amb pendent igual o 
inferior al 20%, bé sigui perquè els existents han de ser classificats com a sòl no urbanitzable, d'acord amb els 
criteris legals establerts en l'article 32 de la Llei d'urbanisme.  

b) No obstant el què estableix el primer paràgraf de l'apartat 1.a, per raons de racionalitat i coherència de 
l'ordenació, els plans d'ordenació urbanística municipal poden incorporar terrenys amb pendent superior al 
20% a sectors de planejament derivat, sempre que s'estableixi que els referits terrenys no poden acollir cap 
tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu. En tot cas aquests terrenys no són 
computables als efectes del compliment dels estàndards legals mínims d'espais lliures públics i equipaments 
comunitaris. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 30 de maig de 2019, el sector no té una afecció 
especial en relació amb la inundabilitat, si bé es troba creuat per un curs fluvial i, per tant, això s’ha de tenir en 
compte en la fase de planejament derivat. 

D’acord amb  l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de setembre de 2019, el sector  té 
un risc de perillositat potencial mitjana o alta. 

D’acord amb la documentació ambiental del Pla, el sector té una afectació ambiental molt alta pel que fa al 
conjunt dels criteris considerats. 

D’acord amb l’informe de Biodiversitat i medi natural dels Serveis territorials de Girona de 5 de novembre de 2019, 
aquest sector esdevé important per connectar dues peces del PEIN ara aïllades. Caldria preservar-lo de la 
transformació urbanística amb aquest objectiu ambiental. El Pla especial de les Muntanyes de Begur ja va 
detectar-ne l’interès connector i va determinar-ne la inclusió parcial en la zona de connexió. 
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Amb la informació disponible, no es detecten altres afectacions sectorials a l’escala de treball del present 
PDURSNS_LG. 

Criteris paisatgístics 

El CPCG inclou el municipi totalment  dins la unitat de paisatge Gavarres marítimes. 

El PTPCG fixa per als plans i projectes l’aplicació directa i obligatòria de les Directrius del paisatge, que poden ser 
desenvolupades de manera més precisa mitjançant instruments urbanístics (Directrius del paisatge, article 1.5). 

El PTPCG disposa que, en cas de contradicció, les determinacions relatives a elements del paisatge que 
transcendeixin l’àmbit municipal establertes per plans directors o especials urbanístics que comprenguin, al 
menys, una unitat de paisatge, prevalen sobre les determinacions d’ordenació del paisatge dels instruments de 
planejament general urbanístic municipal (Directrius del paisatge, article 1.6). 

A l’article 2.2 Aigua, de les Directrius del paisatge, el PTPCG determina, textualment, el següent:  
... 

4. L’ordenació de sectors de sòl urbanitzable o de sòl urbà no consolidat que siguin confrontants amb rius, 
rieres, canals, llacs, estanys o la vora del mar ha de considerar la presència d’aquests elements d’aigua com 
a factor determinant de l’ordenació en el sentit de justificar espais de transició de qualitat entre el front edificat 
i la ribera. En aquest espai de transició es localitzaran de manera preferent els sòls de cessió per a espais 
lliures. Així mateix, l’ordenació tractarà amb especial cura la composició urbana dels fronts edificats que donin 
a espais d’aigua per la seva especial visibilitat.  

5. Els fronts urbans marítims i fluvials tindran en el planejament urbanístic un tractament acurat encaminat a 
destacar-ne el caràcter i a potenciar-ne el valor paisatgístic. Els plans urbanístics establiran mesures per 
recuperar la coherència formal en aquells fronts que l’haguessin perduda per causa de la volumetria dels 
edificis o de la baixa qualitat de l’arquitectura. 

El PTPCG, a l’article 2.4 Fites visuals i fons escènics, de les Directrius del paisatge, estableix, literalment, el 
següent:  

... 
5. Els plans especials urbanístics amb objectiu d’ordenació del paisatge poden delimitar àrees amb establiment 

de paràmetres limitatius de l’edificació amb els objectius de preservació que aquesta directriu estableix, com 
també àrees on és preceptiu l’informe d’impacte i integració paisatgístic per a determinades construccions. 

A l’article 3.3 Directrius OQP1, de les Directrius del paisatge, el PTPCG disposa, textualment, el següent:  
1. Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits discontinus 

que fragmentin el paisatge. 
... 

3. Evitar que les extensions urbanes afectin negativament figures, perfils i escenaris urbans d’interès 
paisatgístic, particularment en els casos en que puguin contribuir a l’aparició de fenòmens de conurbació, 
carretera-aparador (definit en l’article 3.4) o continus de la façana litoral (article 3.20). Els principals fenòmens 
de conurbació es produeixen en els següents espais: ..., Blanes-Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols-
Palamós, Platja d’Aro-Santa Cristina d’Aro, Palamós-Palafrugell, ...,Torroella de Montgrí-l'Estartit, ... 

A l’article 3.20 Directrius OQP18, de les Directrius del paisatge, el PTPCG fixa, textualment, el següent:  
... 

2. Els POUM han d’evitar la consolidació de nous continus edificats i esponjar els ja existents. Els principals 
continus urbans de la façana litoral són: Lloret de Mar-Blanes, Canyelles, urbanitzacions al nord de Tossa de  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mar, S'Agaró-Sant Feliu de Guíxols. Platja d'Aro-S'Agaró, Sant Antoni de Calonge sud, Sant Antoni de 
Calonge-Palamós, La Fosca- Palamós, Callella sud, Llafranc, Tamariu, Cap de Begur, Sa Punta, L'Escala est, 
Roses est, Cadaqués-S’Oliguera-Portlligat, Port de la Selva nord, Llançà sud, Llançà nord i Colera nord. 

Conclusions 

Es tracta d’un sector inclòs en una àrea especialitzada d’ús residencial, destinada exclusivament a l’habitatge 
unifamiliar i amb una densitat molt baixa. El sector està allunyat del nucli històric de Begur i en continuïtat amb les 
urbanitzacions situades al voltant del Rec de sa Tuna i del port de sa Tuna. El sector té el 100% de la superfície 
amb un pendent superior a 20%, està creuat pel Rec de sa Tuna i té el 50% dels terrenys afectats per l’espai del 
PEIN Muntanyes de Begur. 

Aquests models de baixa densitat tenen conseqüències econòmiques (increment de costos de provisió de 
determinats serveis públics locals, increment de la congestió de les carreteres), ambientals (pèrdua d’espais 
naturals i biodiversitat local, increment de l’índex de contaminació) i socials (reducció de les interaccions socials, 
segregació social) contràries als principis del desenvolupament urbanístic sostenible. En concret, impliquen un 
consum de sòl desmesurat i una xarxa de sistemes (vialitat, enllumenat, clavegueram, etc.) i de serveis (neteja, 
recollida d’escombraries, seguretat) que, difícilment, justifiquen la sostenibilitat municipal posterior.  

La sostenibilitat implica la utilització racional del sòl i el model de baixa densitat no s’ajusta a aquest principi. La 
legislació estableix que s’ha d’evitar la dispersió, és a dir, que s’han de promoure models compactes i complexos 
que afavoreixin consums de sòl reduïts i que puguin garantir una major diversitat de tipologies d'habitatges i 
d'usos. 

La comarca del Baix Empordà, on s’inclou el sistema urbà de Palafrugell, segons les projeccions de població per 
a 2038 formulades per l’IDESCAT, creixeria el 9,48% respecte de la població de 2018. Begur passaria de 3.934 a 
4.307 habitants. Les parcel·les no edificades representen el 23% de les residencials totals en sòl urbà consolidat. 
S’estima un potencial mínim de 1.159 habitatges pendents d’edificar, molt per sobre de les necessitats del 
municipi. Les urbanitzacions al voltant de sa Tuna encara tenen, també, parcel·les per edificar. 

L’eventual urbanització del sector situat sobre els dos vessants del Rec de sa Tuna, que és part del bosc que 
caracteritza el paisatge costaner i on es preserva, encara, part de la naturalitat d el’àrea, implicaria la depredació 
de l’essència del paisatge de la costa de Begur. Aquest sector esdevé important per connectar dues peces del 
PEIN ara aïllades. Cal, doncs, preservar-lo de la transformació urbanística amb aquest objectiu ambiental. El 
PEIN Muntanyes de Begur ja va detectar-ne l’interès connector i va determinar-ne la inclusió parcial en la zona de 
connexió. 

En resum, atesos la importància territorial de l’àmbit com a connector entre dos àmbits aïllats del PEIN Muntanyes 
de Begur, el potencial de creixement del municipi i, en concret, el de l’àmbit de baixa densitat on s’inclou el sector, 
el fet que el PTPCG determina que les àrees especialitzades s’han de minimitzar, les característiques del 
paisatge i els anys transcorreguts des de la classificació del sector sense que se n’hagi tramitat cap document de 
planejament ni de gestió, es considera que el més idoni és el no desenvolupament d’aquest sector. Per tant, cal 
una actuació d’extinció. 

Proposta 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector S-10 Rec de sa Tuna i incloure’ls en el sistema 
territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció especial, amb el règim de sòl no urbanitzable i la 
qualificació de Zona de protecció forestal, nivell 1, regulada a l’article 143 de la Normativa del Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Begur. 

 

 



- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Activitat económica (ha)

Residencial (ha)

Índex d'edificabilitat bruta

Densitat

Nombre d'habitatges 374

Classificació del sòl Surbà

Superfície (ha) 56,41

Codi municipal Aiguafreda (P-14, P-14.2 i P-14.4)

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Pla d'ordenació urbanística municipal

Data aprovació 10/11/2003

Sostre activitat econòmica:

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 95

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

18,0

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

   Model urbanístic

Nom Data 

   Directrius dels plans directors

   Dades d'afectacions sectorials

Determinacions: 

17013-2SU

PLA TERRITORIAL PARCIAL

AFECTACIONS SECTORIALS

TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Begur

Id. sector

Comarca: Baix Empordà

   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines

Estratègies de desenvolupament, nuclis 
histórics i les seves extensions
Estratègies de les
àrees especialitzades

Aiguafreda, sa Tuna, la Borna, Mas Prats

Data:

Pla parcial: Data:

Edificació(%)Estat de desenvolupament: 

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha): X

Sostre residencial: 143.206

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc de transport de 
mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Observacions

   Dades generals

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 5

Data de termini d'execució: 

(DOGC)

15/10/2010 

0,0Percentatge dins de zona inundable (PR100 anys)

FITXA INFORMATIVA

17013-17   Aiguafreda (P-14, P-14.2 i P-14.4)



CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Parcel·lari cadastralTOPOGRÀFIC o PLANEJAMENT

TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
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17013-17 Àmbit d’Aiguafreda (P-14, P-14.2 i P14.4)  

L’àmbit comprèn els terrenys de l’antiga urbanització d’Aiguafreda. Se situa en discontinuïtat amb el nucli històric, 
al llarg d’una franja litoral entre la Punta de la Creu i la platja de sa Tuna. Limita al nord amb la costa; al sud, amb 
la carretera d’Aiguafreda (GIV-6535), i algunes parcel·les amb habitatges unifamiliars aïllats o en agrupacions 
dins de condominis; a l’est, amb la costa, amb interferències d’agrupacions d’habitatges unifamiliars i 
instal·lacions hoteleres; i a l’oest, amb sòl no urbanitzable de protecció especial, en part, inclòs dins l’espai del 
PEIN Muntanyes de Begur. 

L’accés a l’àmbit d’Aiguafreda es produeix des de la carretera GIV-6535 que baixa en direcció al mar des del nucli 
històric de Begur cap a sa Tuna. Sobre aquesta carretera, fins arribar a sa Tuna, han anat apareixent 
urbanitzacions d’habitatges unifamiliars, algunes encara amb parcel·les pendents d’edificar i que desemboquen 
totes sobre el mateix eix principal. En arribar a sa Tuna, d’aquest mateix eix viari, surt cap al nord una altra 
carretera, la GIV-6534, que travessa la urbanització d’Aiguafreda i rep el nom de carrer de Cap sa Sal fins a un 
punt d’inflexió, on gira cap a la dreta, en direcció a Cap sa Sal. A continuació, rep el nom de carrer s’Antiga fins a 
arribar a la Punta de la Creu. Sobre aquest mateix eix, la GIV-6535 és un vial estret de dos carrils amb doble 
sentit i sense voreres pavimentades. En aquesta estructura viaria principal, desemboquen uns altres viaris, sobre 
els quals el planejament general urbanístic preveu la construcció d’un nombre considerable d’habitatges 
unifamiliars (la gran majoria, per a segona residència) i unitats d’apartaments turístics i hotelers. 

Morfològicament, l’àmbit té una forma allargassada i irregular disposada davant del mar. Els sòls tenen pendents 
superiors al 30%, amb el vessant orientat a l’est, amb vistes al mar, i amb una depressió situada cap al sud de 
l’àmbit, per on transcorre la riera d’Aiguafreda, que el travessa del sud-oest cap al nord-est, amb els vessants 
orientats al nord i al sud-est.  

Actualment, tot aquest àmbit immens es troba ocupat en un 20% de la superfície amb edificacions d’habitatges 
unifamiliars i agrupacions turístiques (condominis privats de cases unifamiliars o apartaments turístics), la gran 
majoria col·locades a primera línia de mar.  

Els valors paisatgístics i naturals que tenen major presència a l’àmbit són els següents:  
 La massa arbrada, barreja d’alzines i pins, que arriba fins al mar. 
 El mar. 
 Les petites cales i els penya-segats.  
 El camí de ronda, des del qual s’observa aquest paisatge. 
El conjunt d’aquests elements que conformen un paisatge ple de significat és part de l’imaginari col·lectiu de 
Begur. 

Pel que fa al valor natural, la massa arbrada existent a l’àmbit és el mateix bosc de les Muntanyes de Begur que 
avança cap al mar i encara possibilita mantenir una connectivitat biològica, tot i que debilitada per una ocupació 
discontinua de la primera línia de la costa. 

Pel que fa a l’estat de la urbanització, s’observa que és bastant obsolet, amb l’enllumenat públic en desús i 
vandalitzat, i els vials amb escasses voreres estretes i no pavimentades. Això no obstant, en alguns punts, 
s’observa una millora de l’estat de la urbanització dels vials que donen accés a agrupacions d’habitatges 
unifamiliars aïllades o dins de condominis, i altres instal·lacions turístiques i hoteleres, en els llocs següents:  
 La urbanització d’habitatges unifamiliars aparellats davant de la cala d’Aiguafreda i amb accés des del carrer 

Puig dels Ocells.  
 L’Hotel Cap sa Sal (de 1950). 
 Les urbanitzacions a peu del Puig Rodó d’Aiguafreda, sobre els vessants sud i nord.  

Per tant, si bé, a l’àmbit d’Aiguafreda, s’hi troben implantades aquestes urbanitzacions en primera línia de mar, es 
considera que les característiques del lloc –en què el paisatge és especialment fràgil, el pendent és molt 
accentuat i hi ha presència de cursos fluvials– indiquen la necessitat d’una cura especial de l’àmbit i motiven la 
revisió de la sostenibilitat del desenvolupament dels sòls encara no consolidats. És a dir, l’àmbit d’Aiguafreda 
objecte de revisió per part del present PDURSNS_LG, amb una superfície de 56,41 ha i que encara conserva 
l’estat natural, correspon als sòls inclosos en el polígons d’actuació P14, P14.2 i P14.4 delimitats en el POUM 
vigent.  

Per a aquests tres polígons, el planejament urbanístic vigent, que és el Pla general d’ordenació urbana publicat el 
10 de novembre de 2003, determina el següent:   
 El P14 Aiguafreda, establert per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 2 de juliol de 

2008, té l'objectiu de conservar i millorar la urbanització, destriar la zona de protecció dels penya-segats, 

completar el camí de ronda, i regular l’ús del sòl i l’aprofitament edificatori amb caràcter homogeni, tot 
establint la densitat màxima d’habitatges per als polígons especials d’edificació. L’àmbit té una superfície de 
64,87 ha, un sostre de 134.538 m

2
 i un nombre màxim de 403 habitatges, d’uns 330 m

2
 cadascun. El sistema 

de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 
 El P14.2 Pla de la Cova té per objectiu l’establiment d’una zona hotelera, l’ordenació dels volums edificables i 

la delimitació de les àrees destinades a parc litoral i protecció dels penya-segats. L’àmbit té una superfície de 
2,65 ha, una edificabilitat de 0,288 m

2
st/m

2
s i un sostre de 7.365 m

2
. El sistema de gestió és el de 

reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 
 El P14.4 Platja d’Aiguafreda, segons el POUM, té l’objectiu d’ordenar l’edificació. Té una superfície de 3,47 

ha, una edificabilitat de 0,25 m
2
st/m

2
s, un sostre total de 8.668 m

2
 i preveu 22 habitatges unifamiliars d’uns 

400 m
2
 cadascun. El sistema de gestió és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 

Actualment, els polígons d’actuació P14 i P14.4 són objecte del mateix tràmit de modificació de planejament 
general, aprovat inicialment per l’Ajuntament en data 29 de maig de 2018. 

Estat de desenvolupament 

L’àmbit d’Aiguafreda integra els sòls de l’antic Pla especial (PE) de 1975. Posteriorment, en 1982, la revisió del 
PGOU va incorporar l’àmbit d’Aiguafreda i el va ampliar cap a l’oest. En 1989, el nou Pla general va fer una divisió 
de l’àmbit del PE en 10 subàmbits de polígons d’actuació.  

La carretera s’Antiga va arribar a Cap sa Sal els anys 50, data de la construcció de l’hotel què rep el mateix nom. 
Va ser sobre aquest vial que es va delimitar el primer Pla especial. Més tard, amb l’ampliació de l’àmbit del PE al 
Pla general de 1982, es van construir els vials situats a ponent: la carretera d’Aiguafreda, el carrer del Garbí i la 
carretera de les Medes. La majoria de les edificacions es van construir durant els anys 90, a través del 
desenvolupament dels subàmbits (en polígons d’actuació) situats en primera línia de mar i, puntualment, es van 
construir uns quants habitatges aïllats sobre els carrers del Puig Rodó, del Garbí i de les Medes. 

En 2003, s’aprova el POUM, el qual inclou l’àmbit dins un polígon d’actuació objecte d’un pla de millora urbana, 
subjecte a projecte d’urbanització i reparcel·lació. Finalment, per resolució del conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques, el 2 de juliol de 2008, s’exclou de l’àmbit uns terrenys al voltant de Puig Rodó qualificats com a 
zona de verd privat, que queden subjectes a expropiació, i se suprimeix l’obligació de redactar un pla de millora 
urbana. 

Fins a la data, no s’han desenvolupat els projectes d’urbanització i reparcel·lació. 

Atès que el POUM no preveu terminis de desenvolupament dels àmbits de planejament derivat, però en preveu la 
possibilitat de revisió passats vuit anys des de l’aprovació, i que han passat 16 anys des de la publicació del 
planejament general, el present PDURSNS_LG considera pertinent revisar-lo en relació amb la sostenibilitat i 
l’adequació al planejament territorial. 

Per últim, cal afegir que, actualment, hi ha una Modificació de planejament general a tràmit, amb aprovació inicial 
de l’Ajuntament de 29 de maig de 2018, què té com a objecte principal modificar la Normativa en el conjunt 
d’àmbits P-14, P14.4, AA-Puig Rodó i AA-4 per facilitar-ne la futura gestió urbanística i permetre que es pugui 
completar el procés urbanístic. L’Avanç del Document ambiental estratègic data del 4 de juliol de 2019. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTPCG inclou l’àmbit dins a l’àrea especialitzada Aiguafreda, sa Tuna, la Borna, Mas Prats. 

El PTPCG té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el 
patrimoni cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la 
cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i 
habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de 
regulació i orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous 
creixements; i reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, 
article 1.4). 

A l’article 3.24 Condicions específiques per als plans i projectes de desenvolupament urbanístic, de les Normes 
d’ordenació territorial, el PTPCG estableix, literalment, el següent:  
 Ajustar, en la mesura del possible, l’oferta de sòl residencial i industrial a les necessitats estimades al Pla, 

valorant si escau la possibilitat d’actuar sobre el sòl urbà no consolidat i el sòl urbanitzable sense planejament 
aprovat definitivament. Cal considerar les conseqüències ambientals de sobredimensionament de l’habitatge i 
del sòl industrial i els possibles desencaixos amb la planificació sectorial de les infraestructures ambientals. 
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 Afavorir la qualitat paisatgística dels desenvolupaments urbanístics, contenir la proliferació de construccions 
en el sòl no urbanitzable i vetllar per la seva integració en el paisatge territorial.  

 Assegurar la funcionalitat dels connectors i la permeabilitat de la matriu. 

El PTPCG proposa evitar que el creixement desproporcionat d’alguns assentaments provoqui fenòmens de 
desestructuració urbana o de segregació social, impedir el malbaratament de sòl induït per l’aplicació d’unes 
densitats inadequadament baixes o de models de ciutat difusa i racionalitzar la implantació de noves àrees 
residencials potencialment destinades a habitatge secundari (Memòria, capítol 4. Definició del objectius 
específics). 

El PTPCG proposa protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors ecològics en el conjunt del 
territori, i fomentar la redacció de projectes de paisatge en determinats àmbits periurbans (Memòria, capítol 4. 
Definició del objectius específics). 

A l’article 2.3 Tipus de sòl, de les Normes d’ordenació territorial, el PTPCG estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

Pel que respecta al sistema territorial d’assentaments, el PTPCG té com a principi rector evitar-ne els efectes 
negatius del desenvolupament sobre els sistemes naturals, la funcionalitat ecològica i el paisatge (Normes 
d’ordenació territorial, article 3.2). 

A l’article 3.12 Estratègies per a les àrees especialitzades, el PTPCG determina, textualment, el següent: 
1. Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús residencial, l’augment de la 

integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les seves extensions i en tot cas la 
racionalització de les ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa del seu ús hagin d’estar 
aïllades. Són Per tant, propostes coherents amb els objectius del pla territorial aquelles que les revisions dels 
POUM facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament d’àrees especialitzades aïllades i 
aquelles altres encaminades a aconseguir una major integració de les àrees especialitzades que són 
contigües als nuclis històrics i les seves extensions. 

2. ... La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, topografia, falta d’accessibilitat o 
dificultat de dotació de serveis siguin d’improbable urbanització no pot motivar la creació d’extensions de 
substitució en els termes establerts en aquest apartat. 

El planejament urbanístic vigent encara no recull les determinacions del PTPCG. 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a 
les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

D'acord amb la Llei d'urbanisme, el planejament general urbanístic ha de complir els requisits que, literalment, es 
transcriuen a continuació: 
a) No pot alterar la classificació com a sòl no urbanitzable d'aquells terrenys que tinguin un pendent superior al 

20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents. A aquests 
efectes, els plans d'ordenació urbanística municipal que prevegin la incorporació al procés de transformació 
urbanística de terrenys amb pendent superior al 20%, han d'acreditar que el creixement dels nuclis existents 
no és possible en altres terrenys, bé sigui perquè el municipi no disposa de terrenys amb pendent igual o 
inferior al 20%, bé sigui perquè els existents han de ser classificats com a sòl no urbanitzable, d'acord amb els 
criteris legals establerts en l'article 32 de la Llei d'urbanisme.  

b) No obstant el què estableix el primer paràgraf de l'apartat 1.a, per raons de racionalitat i coherència de 
l'ordenació, els plans d'ordenació urbanística municipal poden incorporar terrenys amb pendent superior al 
20% a sectors de planejament derivat, sempre que s'estableixi que els referits terrenys no poden acollir cap 
tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu. En tot cas aquests terrenys no són 
computables als efectes del compliment dels estàndards legals mínims d'espais lliures públics i equipaments 
comunitaris. 

Criteris sectorials 

L’àmbit es troba creuat per la riera d’Aiguafreda i algun torrent tributari d’aquesta.  

D’acord amb la documentació ambiental del Pla, el sector té una afectació ambiental molt alta pel que fa al 
conjunt dels criteris considerats. 

Pel que fa a afectacions ambientals, el sector està afectat parcialment pel PEIN, en el límit oest de l’àmbit i en la 
franja litoral. 

El PTPCG, com a resultat del procés d’avaluació ambiental, incorpora al plànol O.5 i als plànols de l’ISA una 
xarxa d’espais d’interès connector entre els quals es troba l’espai BE08. Segons el plànol C2 de l’ISA, l’àmbit té 
identificat aquest espai d’interès connector i, a més, un eix conflictiu per a la connectivitat i, per tant, el no 
desenvolupament de l’àmbit significa la salvaguarda de l’espai connector i la reducció d’aquest conflicte. 

Pel que fa a riscos naturals, segons el Mapa de protecció civil, el municipi de Begur té risc alt d’incendi i una 
vulnerabilitat molt alta. L’àmbit no disposa de xarxa d’hidrants. 

L’accessibilitat de l’àmbit amb una carretera estreta i plena de revolts amb gran desnivell, tant des de Begur com 
des de la cala de sa Riera, fa que sigui un indret amb dificultat d’actuació pels serveis d’emergència en cas 
d’incendi. 

Amb la informació disponible, no es detecten altres afectacions sectorials a l’escala de treball del present 
PDURSNS_LG. 

Estat actual de l’àmbit i valoració de la naturalesa urbanística del sòl  

Es constata que en, aproximadament, un 90% de la superfície, l’àmbit d’Aiguafreda –que és la continuïtat de 
l’espai del PEIN de les Muntanyes de Begur, a l’oest– es manté ocupat per bosc, integrat, majoritàriament, per 
alzines i pins. Aquesta massa arbrada arriba fins als penya-segats i les cales, i la constitueixen, en conjunt, els 
elements que predominen a l’àmbit, i que conformen un espai natural i paisatgístic de gran valor. 

De manera dispersa, sobre el vessant sud-est, amb una exposició solar més bona i amb les millors vistes cap al 
mar, al llarg dels carrers del Garbi, de les Medes i del Puig Rodó, hi ha parcel·les amb cases unifamiliars aïllades 
molt separades. 

Pel que fa a l’estat de la urbanització existent, a les visites efectuades in situ, s’ha observat el següent: 
 La franja rodada de la vialitat, en general i llevat d’alguns trams, es manté en bon estat, però, en canvi, les 

voreres són pràcticament inexistents i les poques que s’observa que havien estat pavimentades són molt 
estretes. 

 L’enllumenat públic és pràcticament inexistent, i el que hi ha es troba en un mal estat de conservació, 
vandalitzat i sense funcionament. 

 La xarxa elèctrica i de telefonia és aèria. Algunes connexions han estat destruïdes del tot per manca d’ús. 
 Hi ha tapes dels pous de registre que indiquen l’existència de xarxes de clavegueram i d’aigua en alguns 

trams. 
Amb les visites al lloc no és possible avaluar de manera precisa l’estat de les diferents xarxes de subministrament 
ni la xarxa de sanejament, però la Modificació del POUM en tramitació fa un recull d’informació al respecte, 
provinent, en part, de l’avaluació que es va fer en el Projecte d’urbanització redactat en 2008, avui sense efecte, i 
que va concloure amb la necessitat de refer gairebé tota la urbanització, ja que el temps transcorregut des de la 
materialització fins a l’actualitat la fa obsoleta i, en molts indrets, inservible. 

Així, de la lectura atenta dels documents de Modificació puntual del POUM en tramitació i del Projecte 
d’urbanització que es va deixar sense efecte, es desprèn que l’àmbit d’Aiguafreda no reuneix, en aquests 
moments, les condicions establertes en els articles 26, 27, 29 i 30 del TRLU. 

Criteris paisatgístics 

El CPCG inclou el municipi totalment dins la unitat de paisatge Gavarres marítimes. 

Al punt 2 del Preàmbul de les Directrius del paisatge del PTPCG, s’estableix, textualment, el següent: 
Les Directrius del paisatge són les determinacions que, basant-se en els catàlegs del paisatge, precisen i 
incorporen normativament les propostes d’objectius de qualitat paisatgística en els plans territorials parcials o en 
els plans directors territorials (article 12 de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge). D’una banda, les 
Directrius han d’ésser coherents amb el contingut del Catàleg del mateix àmbit territorial, en especial amb 
l’inventari de valors paisatgístics, la definició d’objectius paisatgístics i amb la proposta de mesures i accions. 
D’altra banda, pel seu caràcter de document que s’incorpora al Pla territorial, les Directrius venen condicionades 
per l’escala d’ordenació que és pròpia del Pla territorial i per la naturalesa, predominantment física, del seu 
contingut propositiu. Una primera conseqüència d’aquestes consideracions és que cal entendre els catàlegs del 
paisatge com uns documents vàlids per si mateixos com a conjunt de coneixements i de propostes indicatives de 
protecció, gestió i ordenació del paisatge d’un territori, la valoració del qual ha estat abordada des d’una visió 
polièdrica de la seva realitat que incorpora aspectes patrimonials, ambientals, socials i altres elements 
significatius. El Catàleg defineix un marc de coneixements i orientacions útils per a una correcta integració 
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paisatgística de qualsevol actuació que s’hagi de desenvolupar en el territori. És a dir, el Catàleg no és només un 
document previ per a l’elaboració d’unes Directrius, sinó que té una aplicació pràctica, encara que poc reglada. 

L’article 1.3 de les Directrius del paisatge del PTPCG, estableix, literalment, el següent: 
Les Directrius del paisatge del Pla territorial es basen en les següents determinacions del Catàleg de paisatge, 
part de les quals es recullen directament en aquest document:  
1. Les unitats de paisatge, que es diferencien pel caràcter que els atorga en cada cas el conjunt de components 
paisatgístics descrits, analitzats i avaluats.  
2. Els objectius de qualitat paisatgística, en què es recolzen les directrius específiques d’aquest territori. 
3. Les mesures o criteris i accions que el Catàleg estableix d’acord amb els objectius de qualitat paisatgística i 
que, en alguns aspectes, constitueixen directament el contingut de les directrius específiques d’aquest territori. 

El PTPCG fixa per als plans i projectes l’aplicació directa i obligatòria de les Directrius del paisatge, que poden ser 
desenvolupades de manera més precisa mitjançant instruments urbanístics (Directrius del paisatge, article 1.5). 

El PTPCG disposa que, en cas de contradicció, les determinacions relatives a elements del paisatge que 
transcendeixin l’àmbit municipal establertes per plans directors o especials urbanístics que comprenguin, al 
menys, una unitat de paisatge, prevalen sobre les determinacions d’ordenació del paisatge dels instruments de 
planejament general urbanístic municipal (Directrius del paisatge, article 1.6). 

A l’article 2.2 Aigua, de les Directrius del paisatge, el PTPCG determina, textualment, el següent:  
... 

4. L’ordenació de sectors de sòl urbanitzable o de sòl urbà no consolidat que siguin confrontants amb rius, 
rieres, canals, llacs, estanys o la vora del mar ha de considerar la presència d’aquests elements d’aigua com 
a factor determinant de l’ordenació en el sentit de justificar espais de transició de qualitat entre el front edificat 
i la ribera. En aquest espai de transició es localitzaran de manera preferent els sòls de cessió per a espais 
lliures. Així mateix, l’ordenació tractarà amb especial cura la composició urbana dels fronts edificats que donin 
a espais d’aigua per la seva especial visibilitat.  

5. Els fronts urbans marítims i fluvials tindran en el planejament urbanístic un tractament acurat encaminat a 
destacar-ne el caràcter i a potenciar-ne el valor paisatgístic. Els plans urbanístics establiran mesures per 
recuperar la coherència formal en aquells fronts que l’haguessin perduda per causa de la volumetria dels 
edificis o de la baixa qualitat de l’arquitectura. 

El PTPCG, a l’article 2.4 Fites visuals i fons escènics, de les Directrius del paisatge, estableix, literalment, el 
següent:  

... 
5. Els plans especials urbanístics amb objectiu d’ordenació del paisatge poden delimitar àrees amb establiment 

de paràmetres limitatius de l’edificació amb els objectius de preservació que aquesta directriu estableix, com 
també àrees on és preceptiu l’informe d’impacte i integració paisatgístic per a determinades construccions. 

A l’article 3.3 Directrius OQP1, de les Directrius del paisatge, el PTPCG disposa, textualment, el següent:  
1. Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits discontinus 

que fragmentin el paisatge. 
... 

3. Evitar que les extensions urbanes afectin negativament figures, perfils i escenaris urbans d’interès 
paisatgístic, particularment en els casos en que puguin contribuir a l’aparició de fenòmens de conurbació, 
carretera-aparador (definit en l’article 3.4) o continus de la façana litoral (article 3.20). Els principals fenòmens 
de conurbació es produeixen en els següents espais: ..., Blanes-Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols-
Palamós, Platja d’Aro-Santa Cristina d’Aro, Palamós-Palafrugell, ...,Torroella de Montgrí-l'Estartit, ... 

A l’article 3.20 Directrius OQP18, de les Directrius del paisatge, el PTPCG fixa, textualment, el següent:  
... 

2. Els POUM han d’evitar la consolidació de nous continus edificats i esponjar els ja existents. Els principals 
continus urbans de la façana litoral són: Lloret de Mar-Blanes, Canyelles, urbanitzacions al nord de Tossa de 
Mar, S'Agaró-Sant Feliu de Guíxols. Platja d'Aro-S'Agaró, Sant Antoni de Calonge sud, Sant Antoni de 
Calonge-Palamós, La Fosca- Palamós, Callella sud, Llafranc, Tamariu, Cap de Begur, Sa Punta, L'Escala est, 
Roses est, Cadaqués-S’Oliguera-Portlligat, Port de la Selva nord, Llançà sud, Llançà nord i Colera nord. 

D’acord amb el Catàleg de paisatge, els principals valors de la unitat de paisatge Gavarres marítimes (també 
anomenada Costa Brava inicialment i al PTPCG) són els següents: 
 Els espais d’interès natural de les Muntanyes de Begur i de Castell-Cap Roig. 
 Els valors estètics de les morfologies litorals: grans penya-segats, cales estretes, agulles, foradades i esculls,  

 

en combinació amb els canvis de color del mar i de la vegetació. 
 Els valors històrics del paisatge del suro. 
 Els nuclis de la franja litoral que encara mantenen una fesomia singular, com sa Tuna, Calella de Palafrugell i 

Tamariu. 
 El valor simbòlic i identitari dels elements relacionats amb les activitats marineres: fars com el de Sant 

Sebastià i el del cap de Begur, llotges, tinglados, etc. 
 Els camins de ronda com el de Platja d’Aro a Palamós o el de Begur a Palafrugell. 
 Els valors productius del paisatge litoral, especialment els de les cales i platges, el principal recurs del sector 

turístic. 

D’acord amb el mateix document, literalment, la principal problemàtica que afronta aquesta unitat és la 
urbanització d’una façana litoral ja molt saturada pel creixement de la dècada de 1960 i 1970, en què es destaca, 
també, el cas de les cales del municipi de Begur, com sa Riera o sa Tuna. 
El tema de major transcendència en l’esfera dels sistemes naturals rau en la necessitat d’assegurar la 
connectivitat ecològica i paisatgística entre els principals espais naturals. Es tracta de que deixin de ser peces 
aïllades en el territori i passin a formar part d’una xarxa natural que asseguri una major conservació territorial i de 
protecció del paisatge. 

Conclusions 

L’àmbit es destina, essencialment, a segones residències –amb tipologies d’habitatge unifamiliar o d’apartaments 
turístics– i hotels, i actualment es troba poc edificat. Se situa entre l’espai del PEIN de les Muntanyes de Begur i el 
mar, de manera que encara es manté la connectivitat biològica entre la muntanya i alguns fronts (no edificats) de 
la franja litoral.  

El model urbanístic del sector correspon a un model de baixa densitat de teixit especialitzat i, per tant, no genera 
complexitat d’usos. L’àmbit no és continu respecte del nucli històric de Begur i s’insereix dins de l’àrea 
especialitzada d’ús residencial d’Aiguafreda. Aquests fets contradiuen els criteris de sostenibilitat del present 
PDURSNS_LG. 

A més, la discontinuïtat amb el nucli històric i l’especialització d’ús residencial, fonamentalment, per a segona 
residència, no justifiquen la implantació de transport públic i afavoreixen el desplaçament amb cotxe privat i, per 
tant, impliquen una major emissió de gasos d’efecte hivernacle, per la qual cosa no contribueix a mitigar el canvi 
climàtic.  

Pel que fa al model de baixa densitat, en comparació amb el model de ciutat compacta, representa un consum de 
sòl elevat, un major consum energètic i uns costos de manteniment de les infraestructures més alts, sobretot, de 
la xarxa de clavegueram, que els té superiors al de la mitjana de Catalunya. 

En resum, aquests models de baixa densitat tenen conseqüències econòmiques (increment de costos de provisió 
de determinats serveis públics locals, increment de la congestió de les carreteres), ambientals (pèrdua d’espais 
naturals i biodiversitat local, increment de l’índex de contaminació) i socials (reducció de les interaccions socials, 
segregació social) contràries als principis del desenvolupament urbanístic sostenible. En concret, impliquen un 
consum de sòl desmesurat i una xarxa de sistemes (vialitat, enllumenat, clavegueram, etc.) i de serveis (neteja, 
recollida d’escombraries, seguretat) que, difícilment, justifiquen la sostenibilitat municipal posterior.  

La sostenibilitat implica la utilització racional del sòl i el model de baixa densitat no s’ajusta a aquest principi. La 
legislació estableix que s’ha d’evitar la dispersió, és a dir, que s’han de promoure models compactes i complexos 
que afavoreixin consums de sòl reduïts i que puguin garantir una major diversitat de tipologies d'habitatges i 
d'usos. 

La comarca del Baix Empordà, on s’inclou el sistema urbà de Palafrugell, segons les projeccions de població per 
a 2038 formulades per l’IDESCAT, creixeria el 9,48% respecte de la població de 2018. Begur passaria de 3.934 a 
4.307 habitants. Les parcel·les no edificades representen el 23% de les residencials totals en sòl urbà consolidat. 
S’estima un potencial mínim de 1.159 habitatges pendents d’edificar, molt per sobre de les necessitats del 
municipi. 

La totalitat de l’àmbit té més del 30% de pendent mitjà. La transformació urbanística de l’àmbit implica una 
alteració important de la topografia i la desforestació, fets que contribueixen a la degradació del paisatge. 

El lloc té un especial valor paisatgístic, i les Directrius del paisatge del PTPCG estableixen, textualment, que els 
fronts urbans marítims i fluvials tindran en el planejament urbanístic un tractament acurat encaminat a destacar-ne 
el caràcter i a potenciar-ne el valor paisatgístic. D’altra banda, les Directrius, també literalment, estableixen que 
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s’ha d’evitar la consolidació de nous continus edificats i esponjar els ja existents, i citen com a continu urbà el del 
Cap de Begur.  

El Catàleg de paisatge cita el camí de ronda de Begur com a un valor del paisatge que requereix una cura 
especial. L’eventual edificació d’aquests itineraris impossibilita la percepció del paisatge, cosa que contradiu les 
Directrius del paisatge del PTPCG. 

Per últim, pel que fa al medi ambient, el principal factor que amenaça el connector BE08 identificat a la 
documentació ambiental del PTPCG, d’acord amb l’explicat anteriorment, és la urbanització i ocupació de la franja 
litoral, i aquesta barrera es pot veure consolidada i reforçada mitjançant la transformació urbanística dels terrenys 
adjacents. L’àmbit se situa entre l’espai del PEIN de les Muntanyes de Begur i el mar, i el desenvolupament 
urbanístic del sector debilita encara més la funcionalitat connectora existent entre la muntanya i la franja litoral.  

Per tant, cal protegir especialment aquells àmbits que encara mantenen aquesta connexió entre les Muntanyes de 
Begur i la franja litoral: al nord d’Aiguafreda, des del Puig Rodó cap al mar, tot l’àmbit delimitat entre el carrer del 
Puig, el carrer de s’Antiga i la primera línia de mar; al sud, el fons de vall i els vessants de la riera d’Aiguafreda i 
del conjunt de torrents del mateix àmbit hidrològic; i a l’oest, entre les Muntanyes de Begur, fins a la cala 
d’Aiguafreda, incloent-hi l’àmbit situat a nord d’aquesta.  

Finalment, la configuració dels terrenys i les muntanyes de Begur el fan un indret especialment compromès pel 
que fa a la seguretat, tant per a l’extinció dels incendis com per a l’evacuació.  

Per tot l’exposat, s’entén que l’àmbit no ha de seguir en procés de transformació urbanística i ocupació de la 
franja litoral de Begur. Per tant, es considera que cal una actuació d’extinció. 

Proposta 

Es proposa la determinació de desclassificar l’àmbit i incloure'l en el sistema territorial d’espais oberts dins la 
categoria de sòl de protecció preventiva, amb el règim de sòl no urbanitzable i la qualificació de Zona de protecció 
forestal, nivell 1, regulada a l’article 143 de la Normativa del Pla d’ordenació urbanística municipal de Begur. 

Això sens perjudici que es pugui recuperar la part de l’àmbit on actualment es troben alguns habitatges 
unifamiliars aïllats per a la consolidació de la urbanització al llarg dels carrers del Puig  Rodó, del Garbí i de Cap 
sa Sal fins al punt amb cota més alta d’aquests carrers. En cas que es recuperi aquest àmbit, el desenvolupament 
ha de quedar subjecte a les determinacions genèriques del present PDURSNS_LG, sense que això signifiqui, en 
cap cas, acumular els aprofitaments anteriors en un espai més reduït, cosa que implicaria un impacte major en el 
territori. 

Així, queden protegits especialment i integrats en el sòl no urbanitzable els àmbits situats entre les Muntanyes de 
Begur i la franja litoral següents:  
 Al nord d’Aiguafreda, des de Puig Rodó cap al mar, tot l’àmbit delimitat entre el carrer del Puig, el carrer de 

s’Antiga i la primera línia de mar;  
 Al sud, el fons de vall i els vessants de la riera d’Aiguafreda i del conjunt de torrents del mateix àmbit 

hidrològic; 
 A l’oest, entre les Muntanyes de Begur, fins a la cala d’Aiguafreda, incloent-hi els terrenys situats al nord 

d’aquesta què corresponen al polígon P14.4 del POUM.  

 

  

  

  

  

 

 

Foto 4: Aiguafreda, parcel·les impossibles 

Foto 2: Aiguafreda, visió general des de la cala Foto 1: Aiguafreda, visió general de l’edificació existent 

Foto 3: Aiguafreda, voreres inexistents 
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Foto 6: Aiguafreda, connexions obsoletes Foto 5: Aiguafreda, enllumenat vandalitzat  
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2. Mont-ras 

 

 

Municipi de Mont-ras. Població, 2018 

 

Assentament urbà habitants

Mont-ras 1.365

Canyelles 76

Molines 19

Roqueta, la 9

Torre Simona 222

Total població 1.691  
 Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

El municipi de Mont-ras, amb una superfície de 12,31 km
2
, s'emplaça a la comarca del Baix Empordà, a l’extrem 

sud del sistema urbà de Palafrugell, i limita al nord amb el municipi de Palafrugell; a l’est, amb Palafrugell i el mar 
Mediterrani; a l’oest, amb Vulpellac; i al sud, amb Vall-llobrega i Palamós. 

El terme municipal té una proporció allargada, amb front al litoral en un tram curt i amb les zones habitades a 
l’altre extrem, al nord. Els nuclis de Mont-ras i Palafrugell estan units i, actualment, conformen un continu urbà, 
amb alguns buits pendents de desenvolupar. La carretera C-31 és el principal eix de comunicació i creua el terme 
de sud a nord pel mig del nucli urbà. Topogràficament, es diferencien tres zones: la occidental, muntanyosa, a 
dins del massís de les Gavarres, que forma part de l’espai del PEIN que arriba fins a les proximitats de la zona 
urbana; la central, planera i agrícola; i la costanera, també muntanyosa, situada a dins de l’espai del PEIN del 
castell de Cap Roig.  

El municipi de Mont-ras té un nucli  de població principal, un assentament històric i uns altres més contemporanis. 
A diferència de la majoria dels municipis costaners, no té cap assentament a la costa. 

L’evolució de la població de Mont-ras ha seguit un patró diferent respecte de la comarca del Baix Empordà. Entre 
1998 i 2007, la població va anar augmentant i va passar de 1.541 a 1.859 habitants, per sota del creixement de la 
comarca. Des d’aleshores, la població ha anat disminuint, amb una petita remuntada en 2017 i una davallada, una 
altra vegada, en 2018, quan es va situar en els 1.691 habitants (IDESCAT). 

En total, hi ha 724 habitatges, dels quals el 87 % són principals i el 7 %, secundaris, segons les darreres dades de 
l’IDESCAT (2011), amb una ràtio de 2,38 habitants per habitatge. El municipi té un total de 1.608 places 
turístiques. 

Les parcel·les no edificades representen el 16% de les residencials totals en sòl urbà consolidat i ocupen una 
superfície d’unes 10  ha. Hi ha 85 parcel·les no edificades destinades a habitatges plurifamiliars i 16, a habitatges 
unifamiliars. S’estima un potencial mínim de 356 habitatges pendents d’edificar (Observatori del Territori, 2019). 

D’acord amb aquestes dades, es conclou que és un municipi eminentment de primera residència, sense que hagi 
participat proporcionalment del creixement de la població de la comarca. Cal observar la diferència de dinàmica 
amb el de Palafrugell, el qual, des de 1998, ha crescut un 30% i no ha tingut cap període de decreixement. 

L'economia del municipi es basa en el sector serveis, amb una presencia moderada de la construcció i, en menor 
mesura, de l'indústria, i amb l'agricultura com a sector testimonial, segons les dades més recents dels afiliats a la 
Seguretat social de l’IDESCAT. 

Estratègia territorial de desenvolupament dels assentaments 

El Pla territorial parcial de les Comarques gironines (PTPCG) inclou el municipi de Mont-ras en l’àmbit del 
sistema urbà de Palafrugell, juntament amb quatre municipis més. És un dels tres municipis del sistema que té 
front a la costa, però l’únic que no hi té cap assentament. Mont-ras té dos nuclis històrics. El principal homònim té 
assignada l’estratègia de creixement potenciat. L’altre, denominat la Ciutadella, es troba a poca distància del 
primer, totalment aïllat, i té assenyalada l’estratègia de millora i compleció. A part, el PTPCG identifica dues àrees 
especialitzades residencials, Torre Simona i Mas Mortera, ambdues també aïllades respecte dels nuclis. 

El PTPCG assigna l’estratègia de creixement potenciat a àrees urbanes amb bones condicions de connectivitat i 
disponibilitat de sòl apte per a l’extensió. En el cas de Mont-ras, hi destaca el fet de ser una àrea conurbada amb  

 

Mont-ras. Estratègies de desenvolupament  
assenyalades pel Pla territorial parcial de les Comarques gironines 

      
Font: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques  

(antecessor de l’actual de Territori i Sostenibilitat), Pla territorial parcial de les Comarques gironines. 
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Municipi de Mont-ras. Àrea urbana, potencial del planejament urbanístic,  
extensió admissible i diferència entre les dues darreres variables   

Assentament urbà
Superfície                 

(ha)

Sòl urbà                  

(ha)

Sòl urbanitzable 

(ha)

Total                 

(ha)
% Estratègia

Superfície 

(ha)
%

Mont-ras 88,40 38,60 38,60 40 Creixement moderat 27,24 30 -11,36

la Ciutadella 1,61 0,00 0 Millora i compleció

Àrea especialitzada

Torre Simona 11,51 0,00 0 -

Mas Montera 0,00 6,69 6,69 - Reducció o extinció

(A) Sòl urbà existent en 2006, segons criteri del PTPCG.

(E) Extensió urbana admissible segons l'estratègia assenyalada pel PTPCG.

(1) Superficie potencial vigent segons l'estat de desenvolupament en 2006.

Municipi: Mont-ras

Área urbana 

existent (A) 
Superficie del sòl d'extensió (1) Extensió urbana admissible (E) 

Diferència entre 

el PTPCG i el 

planejament 

vigent (ha)

 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Palafrugell, amb la qual constitueix o pot arribar a constituir una realitat urbana supramunicipal amb un elevat grau 
d’integració. El creixement potenciat o estratègic està regulat a l’article 3.6 de les Normes d’ordenació territorial i 
preveu un creixement equilibrat de població i activitat econòmica. Mentre no s’aprovi el pla director urbanístic que 
el reguli en els municipis conurbats amb alguna polaritat, s’han d’observar les limitacions establertes per a 
l’estratègia de creixement moderat i per tant, l’extensió màxima admissible equival al 30% de l’àrea urbana 
consolidada existent. 

El PTPCG assenyala l’estratègia de millora i compleció a aquells nuclis que, per ser de petita dimensió, no tenen 
capacitat per estructurar extensions urbanes o no disposen de sòl físicament apte per a la urbanització o tenen un 
baix nivell d’accessibilitat. L’objectiu d’aquesta estratègia és la recuperació i millora d’aquests nuclis com a 
patrimoni urbanístic, mitjançant el foment de la residència associada a les activitats rurals, a les activitats 
professionals desconcentrades, i a la segona residència de reutilització, i, també, als serveis turístics de qualitat i 
petita escala. L’estratègia de millora i compleció està regulada a l’article 3.9 de les Normes d’ordenació territorial. 

A l’àrea especialitzada de Mas Mortera, el PTPCG li assigna l’estratègia de reducció o extinció. Aquesta 
estratègia s’assenyala a aquelles àrees previstes pel planejament urbanístic, i inclús existents, que comporten 
una contradicció extrema amb els criteris del planejament territorial, en les quals, ja sigui per l’escàs grau de 
consolidació o per la gran afectació dels valors territorials, es considera socialment rendible abordar-ne la 
reducció o extinció. 

A l’àrea especialitzada de Torre Simona, el PTPCG no li assigna cap estratègia específica i li són d’aplicació les 
determinacions establertes a l’article 3.12 de les Normes d’ordenació territorial, segons les quals són propostes 
coherents amb els objectius del planejament territorial aquelles que les revisions del planejament general 
urbanístic facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament d’àrees especialitzades aïllades i 
aquelles altres encaminades a aconseguir una major integració de les àrees especialitzades que són contigües 
als nuclis.  

El nucli de la Ciutadella i l’àrea especialitzada de Torre Simona no tenen sòl per desenvolupar i, per tant, no són 
objecte d’actuació per part del present PDURSNS_LG. 

Per al nucli de Mont-ras, s’ha calculat el paràmetre E (extensió urbana admissible) en aplicació de les limitacions 
que el PTPCG estableix per a l’estratègia de creixement moderat, que és de 27,24 ha. Atès que els sòls 
d’extensió previstos pel planejament urbanístic vigent sumen 36,20 ha, en absència del pla director urbanístic de 
la continuïtat urbana de Palafrugell i Mont-ras, aquests superen en 8,96 ha l’extensió màxima admissible pel 
planejament territorial parcial. 

Tots els sectors urbanitzables pendents de desenvolupament es troben dins del nucli. Cal indicar que el sector 
SAU-4 ha estat desenvolupat amb posterioritat a l’entrada en vigor del PTPCG. 

En el període 2002-2018, la variació del nombre d’habitants en el municipi de Mont-ras ha estat quasi 
inapreciable, de 7 habitants (el 0,41% respecte del municipi i el 0,17% de l'augment del sistema urbà) i la del 
nombre d’habitatges ha estat positiva, amb un increment de 104 (el 2,3% de l'augment del sistema urbà). 
Aquestes dades indiquen que, en aquest municipi, hi ha una demana d'habitatges molt baixa. 

Els Plans directors urbanístics del sistema costaner (PDUSC-1 i PDUSC-2) incorporen part del terme de Mont-
ras dins l’àmbit corresponent, sense determinacions concretes que afectin sectors de desenvolupament del terme. 

El Pla director urbanístic de les Àrees residencials estratègiques de les comarques de Girona, aprovat el 13 
de març de 2009, no té determinacions per al municipi de Mont-ras. 

El municipi de Mont-ras està inclòs, majoritàriament, dins la unitat de paisatge 7. Gavarres marítimes i la part 
nord-oest, dins la unitat de paisatge 12. les Gavarres, definides pel Catàleg de paisatge de les Comarques 
gironines. Entre les Directrius del paisatge que inclou com a annex a les Normes d’ordenació territorial, el 
PTPCG estableix de manera específica per al municipi, literalment, la següent: 
 Aportar mesures per a la millora de la qualitat paisatgística dels accessos dels nuclis urbans, destacar Mont-

ras, la C-66 (OQP2). 

Planejament urbanístic municipal vigent 

El planejament general de Mont-ras són les Normes subsidiàries aprovades definitivament el 9 de maig de1990 i 
publicades el 10 de setembre de 1990. No inclouen ni un pla d'etapes ni un programa d'actuació que fixin terminis 
per als sectors ni per a la pròpia revisió. 

L’article 2.1.3 de la Normativa de les Normes subsidiàries determina la vigència indefinida i el requisit que 
qualsevol modificació substancial implica la necessitat de revisió.  

Al Registre de planejament urbanístic de Catalunya (RPUC) consta que, des de l’entrada en vigor del planejament 
general,  s’han aprovat 16 modificacions de les Normes subsidiàries. La majoria incideixen en delimitacions i 
ordenacions d'àmbits en sòl urbà, i regulacions normatives, tot i que, també, hi destaquen les modificacions 
referents a sectors urbanitzables. 

D'acord amb la informació del Registre suara esmentat, les modificacions que afecten àmbits de sòl urbanitzable 
són les set següents: 
 Modificació de les Normes subsidiàries al sector SAU-7 situat a can Burjats, publicada el 21 de novembre de 

1996, la qual modifica aspectes normatius dels habitatges aparellats. 
 Modificació de les Normes subsidiàries al sector SAU 1-A del sector industrial paratge Morena, publicada el 7 

de desembre de 1999, la qual segrega del sector original SAU 1-A el nou sector SAU 1-C Paratge de Morena 
i, també, ateses les preexistències, incorpora a aquest darrer sector terrenys del sector SAU 2 del mateix 
propietari, per tal de facilitar la gestió urbanística. 

 Modificació de les Normes subsidiàries en el sector SAU 1-B residencial, publicada el 5 de maig de 2000, la 
qual amplia el sector, tot incorporant-hi sòls no urbanitzables. 

 Modificació de les Normes subsidiàries dins del sector SAU-3, publicada el 23 de març 2004, la qual ajusta 
l’àmbit i hi inclou o exclou finques d’acord amb les preexistències. 

 Modificació de les Normes subsidiàries al sector SAU-4 i la UA-6, publicada el 7 de juny de 2004, la qual 
redefineix un àmbit que inclou la UA-6 en sòl urbà, el sector SAU 4 de sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable, 
tot crenat un únic sector de sòl urbanitzable SAU-4 

 Modificació de les Normes subsidiàries al sector SAU-7 (urbanització can Burjats), publicada el 16 de juliol de 
2013, la qual modifica els paràmetres d’ocupació dels habitatges unifamiliars. 

 Modificació de les Normes subsidiàries al sector SAU 1-A, a la zona industrial de la Morena, publicada el 6 de 
maig de 2014, la qual va segregar una part del sector per regularitzar la indústria preexistent, tot fent les 
cessions corresponents i classificant-la com a sòl urbà. 

Pel que fa al planejament derivat vigent en sòl urbanitzable, se n'han aprovat les figures següents: 
 Pla parcial d’ordenació Can Burjats del sector SAU-7, subsector A. (i quatre modificacions), publicat el 14 de 

setembre de 1992. 
 Pla parcial d’ordenació del sector SAU 1-B residencial (i una modificació), publicat el 20 de juny de 2000. 
 Pla parcial d’ordenació del sector SAU 1-C industrial, sector de la Morena, publicat el 2 de març de 2004. 
 Pla parcial urbanístic del sector SAU-4, publicat el 16 de juny de 2006. 
 Pla parcial urbanístic del sector SAU-3, publicat el 6 de febrer de 2009. 

Quant al sòl urbà, s'ha aprovat la figura següent de planejament derivat:  
 Pla especial d’ordenació del carrer Ciutadella, amb data de publicació del 13 de juny de 2002. 

D’acord amb el certificat urbanístic emès per l’Ajuntament de data 2 de maig de 2019, els sectors SAU 2, SAU 7b 
Subsector B Can Burjats i SAU 10 no tenen tramitat cap document urbanístic. Pel que fa a la UA 8 Mas Mortera, 
es va tramitar un PMU que va ser denegat per acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona en la sessió 
de data 1 de juny de 2017.   
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D’acord amb el certificat urbanístic suara esmentat, la situació actual dels sectors és la següent: 
 El sector SAU 1-A té la urbanització executada i pendent de recepció. 
 El sector SAU 3 té el Pla parcial urbanístic aprovat definitivament en data 5 de novembre de 2008 i el Projecte 

de reparcel·lació per compensació bàsica aprovat definitivament en data 15 de febrer de 2010. Tot i que no 
s’ha urbanitzat, la part de la xarxa de sanejament que connecta amb el sector SAU 1-B, al nord de l’Avinguda 
Catalunya i fins al carrer Torres Jonama, està executada i la resta, està pendent d’urbanitzar. 

 El sector SAU 4 té el Pla parcial aprovat definitivament en data 9 de febrer de 2006 i el Projecte de 
reparcel·lació, també aprovat. S’ha realitzat una part de les obres d’urbanització i l’Ajuntament, que va aprovar 
el canvi de sistema d’actuació del sector al de reparcel·lació per cooperació, preveu executar la resta d’obres 
d’urbanització. 

La superfície total dels sectors urbanitzables pendents d'executar és de 34,7 ha. 

De l’anàlisi del planejament vigent, es desprèn que les Normes subsidiàries no s’han adaptat a les determinacions 
del PTPCG. Les modificacions de planejament general posteriors corresponen a canvis puntuals de caràcter 
normatiu de classificacions i qualificacions, sense que s’hagi fet cap reflexió global sobre les necessitats del 
municipi ni d’adaptació a la planificació territorial.  

Per tant, atès que han passat 29 anys des de la publicació del planejament general i que l’adaptac ió a les 
determinacions del PTPCG implicaria una modificació substancial i, per tant, la revisió, s’entén que els terminis 
d’execució dels sectors i polígons no desenvolupats s’han superat abastament i, per tant, el present 
PDURSNS_LG considera pertinent revisar-los en relació a la sostenibilitat. 

Informes sobre afectacions sectorials 

D’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 30 de maig de 2019, els sectors SAU 3 i SAU 10 
estan creuats o són propers a algun curs fluvial i podrien tenir afectacions en relació amb la inundabilitat; per això, 
cal fer estudi d’inundabilitat específic en les fases posteriors de planejament derivat, no essent imprescindible que 
s’avaluï dins la tramitació del present document. 

D’acord amb l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) d’1 d’octubre de 2019, el sector 
SAU 2 té risc geològic amb una perillositat potencial baixa i la resta no tenen cap risc geològic aparent. 

Anàlisi dels assentaments 

Mont-ras 

El nucli de Mont-ras, amb 1.365 habitants, se situa al nord del terme municipal, en conurbació amb la polaritat 
veïna de Palafrugell. El nucli no té un centre històric definit, i s’estén a banda i banda de la carretera C-31. 

Morfològicament, és un nucli de carretera, que s’allarga longitudinalment pels laterals d’aquesta darrera, amb 
desenvolupament de barris puntuals. 

El PTPCG li assenyala l’estratègia de creixement potenciat, juntament amb el nucli de Palafrugell, i, d’acord amb 
l’article 3.6 de les Normes d’ordenació territorial, es determina la necessitat de tramitar un pla director urbanístic 
per als dos municipis i, mentre no es redacti, el creixement del nucli de Mont-ras s’ha de limitar a l’admissible per 
l’estratègia de creixement moderat, que equival al 30% de l’àrea urbana consolidada existent. 

Els àmbits previstos pel planejament urbanístic vigent comporten un creixement del nucli urbà del 41% i, per tant, 
per sobre del potencial admissible pel planejament territorial suara esmentat mentre no es redacti el pla director 
urbanístic de la continuïtat urbana de Palafrugell i Mont-ras.  

Dins del nucli, hi ha els quatre sectors pendents de desenvolupament següents: 
 El sector SAU 1A és el resultat de diverses modificacions puntuals. Es troba al nord del nucli, al marge dret de 

la carretera C-31, amb façana a aquesta darrera al llarg d'uns 550 m en un entorn divers amb camps, 
edificacions industrials, habitatges, petits trams de vial i zones d'arbredes, amb naus industrials a l'entorn, 
com també habitatges. En resum, amb la preexistència de les industries situades a l’est, els sòls urbans 
residencials al sud i la carretera a l’oest, el sector té una funció de compleció.  

 El sector SAU 2 es troba al nord del centre, al marge esquerre de la carretera C-31, amb façana a aquesta 
darrera al llarg d'uns 650 m,i  ocupa una important extensió de terreny. Actualment, hi ha parts destinades a 
l’agricultura, una part de bosc i zones ermes. Hi ha una masia, una activitat de desballestament de vehicles i 
una d'emmagatzematge d'àrids, com també altres petites construccions amb camins d'accés. En resum, és el 
gran sector de creixement industrial del municipi, tot i que el desenvolupament consolidaria l’efecte carretera 
aparador, que és contrari als criteris territorials. 

  

Nucli de Mont-ras (en vermell) i àmbits de desenvolupament previstos pel planejament general urbanístic vigent (en groc) 

 

Font: Elaboració pròpia  

 

 El sector SAU 3 es localitza proper al terme municipal de Palafrugell i a 400 m de l'Ajuntament, tot i que a 
l'altra banda de la carretera. Inclou els terrenys que han quedat sense urbanitzar envoltats per vials i zones 
residencials. Actualment, la major part es troba sense ús, una petita part és conreu i hi ha una masia amb 
diverses edificacions. Dos vials asfaltats creuen l'àmbit de nord a sud.  A l'entorn, hi ha diversitat de tipologies, 
unifamiliar en filera, unifamiliar aïllada amb parcel·la petita i unifamiliar aïllada amb parcel·la gran. El sector té 
aprovat el Pla parcial corresponent, que preveu l’ús comercial amb admissió d'habitatge en una franja de 65 m 
alineada a la carretera amb parcel·les de 1.500 m

2
 i, a la resta, l’ús residencial amb tipologia unifamiliar 

aïllada amb parcel·les de 450 m
2
. En resum, és un sector intersticial que té una funció de compleció. 

 

Mont-ras. Dades del planejament general urbanístic vigent i capacitat d’acollida de l’habitatge, 2019 

Superfície Densitat Edif. bruta Sostre R Sostre AE

SAU 1A Sector 1A 7,16 Activitat econòmica 0,35 25.073

SAU 1B Sector 1B 3,58 Mixt 17 0,35 6.270 6.270 62

SAU 1C Paratge de Morena 6,64 Activitat econòmica 7 0,35 23.231 44

SAU 2 Sector 2 12,47 Activitat econòmica 0,35 43.649

SAU 3 Sector 3 9,97 Mixt 31 0,35 8.724 8.724 309

SAU 4 Sector 4 5,34 Activitat econòmica 0,38 20.273

SAU 7 Sectors 7 Sub A 13,07 Residencial 3 0,10 13.070 17 22

SAU 7 Sectors 7 Sub B 2,40 Residencial 3 0,10 2.400 6

SAU 10 Sector 10 2,70 Residencial 10 0,30 8.100 25

Total 63,33 38.563 127.219 17 468

Dades del planejament vigent i càlcul de capacitat d’acollida en habitatge (2019). Font: elaboració pròpia.

Total d'habitatges previstos al planejament vigent 485

Mont-ras

Àmbits de planejament derivat

Habitatges (u)

ha htg/ha m²st/m² m² m² Existents No executats

Tipus 

desenvolupament

 

Font: Elaboració pròpia.  
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 El sector SAU 7 subsector B se situa al sud del nucli urbà, a uns 500 m de l'Ajuntament, en uns terrenys amb 
fort pendent que, actualment, són un bosc. El planejament hi preveu l’ús residencial d’habitatge unifamiliar o 
aparellat. En resum, és un sòl d’extensió perimetral d’habitatge de baixa densitat. 

 El sector SAU 10 té façana a la carretera C-31 i està situat a uns 400 m de l'Ajuntament, en uns terrenys 
pràcticament plans, actualment, destinats a conreu i, en part, a bosc. Hi ha un habitatge de grans dimensions 
amb una superfície substancial destinada a jardí. Compta amb diversos vials, segurament, suficients per al 
desenvolupament del sector i dos d'ells, ja urbanitzats. Es preveu l’ús comercial en una franja de 65 m 
paral·lela a la carretera i, a la resta, l’ús residencial amb tipologia unifamiliar aïllada. En resum, és un sector 
mixt que fa la compleció en el punt central del nucli urbà entre les àrees situades a llevant i a ponent de la 
carretera C-31. 

En resum, atesa la important dimensió del creixement  per sobre de l’estratègia prevista pel PTPCG, i els anys 
transcorreguts des de la classificació, es considera pertinent valorar la idoneïtat dels sòls respecte de la   
sostenibilitat i, per tant, els sectors SAU-2 i SAU-7, subsector B són objecte d’actuació per part del present 
PDURSNS_LG. 

Àrea especialitzada d’ús residencial Mas Mortera 

L’àrea especialitzada residencial Mas Mortera se situa adjacent a la carretera C-31, just abans de creuar al terme 
de Vall-llobrega, al sud, i totalment aïllada respecte del nucli de Mont-ras. Actualment, no hi ha cap 
desenvolupament urbanístic i és una zona boscosa amb alguns camins rurals. 

Les Normes subsidiàries delimiten la UA-8 Mas Mortera, amb usos residencials. L’origen d’aquest àmbit és el Pla 
parcial d’ordenació del Mas Mortera, aprovat el 15 de març de 1968, mai desenvolupat completament i, tal com 
les pròpies Normes descriuen, sense infraestructures d’urbanització adequades. 

El PTPCG identifica una àrea especialitzada residencial aïllada respecte dels nuclis històrics amb l’objectiu de 
minimització i, a tal efecte, li assigna l’estratègia de reducció o extinció. Aquesta estratègia s’assenyala a aquelles 
àrees previstes pel planejament urbanístic, i inclús existents, que comporten una contradicció extrema amb els 
criteris del planejament territorial, en les quals, ja sigui per l‘escàs grau de consolidació o per la gran afectació 
dels valors territorials que comporten, es considera socialment rendible abordarne la reducció o extinció (Normes 
d’ordenació territorial, article 3.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas Mortera. Àrea especialitzada residencial en sòl urbà pendent de desenvolupament (contorn en rosa i massissat en gris) 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

En resum, atesa la situació aïllada del polígon sense respondre a cap creixement d’assentaments existents en 
una àrea especialitzada residencial aïllada i amb una estratègia específica del PTPCG de reducció o extinció, es 
considera pertinent valorar la idoneïtat dels sòls respecte de la sostenibilitat i, consegüentment la UA-8 Mas 
Mortera és objecte d'actuació pel present PDURSNS_LG. 
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- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Activitat económica (ha)

Residencial (ha)

Índex d'edificabilitat bruta 0,35

Densitat

Nombre d'habitatges

Classificació del sòl Surbanitzable

Superfície (ha) 12,47

Codi municipal SAU 2  Sector 2

Tipus de desenvolupament Activitat econòmica

Planejament Normes subsidiàries del planejament

Data aprovació 10/09/1990

Sostre activitat econòmica: 43.649

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 7

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

6,0

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

   Model urbanístic

Nom Data 

   Directrius dels plans directors

   Dades d'afectacions sectorials

Determinacions: 

17110-2PPU

PLA TERRITORIAL PARCIAL

AFECTACIONS SECTORIALS

TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Mont-ras

Id. sector

Comarca: Baix Empordà

   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines

Estratègies de desenvolupament, nuclis 
histórics i les seves extensions
Estratègies de les
àrees especialitzades

Mont-ras

Data:

Pla parcial: Data:

Edificació(%)Estat de desenvolupament: 

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha): X

Sostre residencial:

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc de transport de 
mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Observacions

   Dades generals

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 93

Data de termini d'execució: 

(DOGC)

15/10/2010 

0,0Percentatge dins de zona inundable (PR100 anys)

FITXA INFORMATIVA

17110-01   SAU 2  Sector 2



CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Parcel·lari cadastralTOPOGRÀFIC o PLANEJAMENT

TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
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17011-01 Sector SAU 2   

El sector SAU 2 se situa al nord del municipi, en continuïtat amb sòl urbà i urbanitzable, a l’oest de la carretera C-
31. El límit nord coincideix amb el del terme municipal, que el separa del sòl no urbanitzable amb categoria de 
protecció preventiva del municipi de Palafrugell; a l’est, limita amb la carretera C-31 i amb la zona verda provinent 
del sector SAU 1c Paratge de Morena; al sud, amb sòl urbà i el sector SAU 10, d’ús mixt residencial i comercial; i 
a l’est, amb sòl no urbanitzable amb categoria, en part, de protecció preventiva i, en part, de protecció especial. 

Els terrenys són, bàsicament, planers, tenen una geometria complexa i molt irregular, i no es detecta cap curs 
d’aigua; actualment, són, majoritàriament, camps de conreu i erms, i una petita part de bosc, i, també, s’hi 
emplacen dues activitats d’enmagatzematge i la masia Can Juanola. El grau d’obres d’urbanització present 
correspon als camins rurals existents a la zona, sense asfaltar. Els serveis de subministrament existents són els 
que donen servei als habitatges i activitas existents.  

Segons el planejament urbanístic vigent, l'objectiu del sector és desenvolupar un polígon industrial que, 
conjuntament amb altres sectors del municipi ,conformen l’àrea econòmica de Mont-ras; té una superfície de 13,5 
ha i una edificabilitat bruta de 0,35 m

2
st/m

2
s, que implica un sostre màxim de 47.250 m

2
.   

El sistema de gestió no s’especifica en les Normes subsidiàries de planejament.  

Estat de desenvolupament 

D'acord amb el certificat urbanístic emès per l'Ajuntament el 2 de maig de 2019, el sector està pendent de 
desenvolupar.  

Tot i que el planejament general urbanístic municipal vigent no inclou cap agenda, programa d'actuació o pla 
d’etapes que fixin terminis per al desenvolupament dels sectors ni per a la pròpia revisió, atès que han passat 29 
anys des de l’aprovació definitiva i publicació, s’entén que els terminis d’execució del sector s’han superat a 
bastament i, per tant, el present PDURSNS_LG considera adequat revisar-lo en relació amb la sostenibilitat i 
l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

Segons el PTPCG, el sector forma part de l’àrea inclosa dins la categoria de Nuclis històrics i les seves 
extensions. 

El PTPCG té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el 
patrimoni cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la 
cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i 
habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de 
regulació i orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous 
creixements; i reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, 
article 1.4). 

A l’article 3.24 Condicions específiques per als plans i projectes de desenvolupament urbanístic, de les Normes 
d’ordenació territorial, el PTPCG estableix, literalment, el següent:  
 Ajustar, en la mesura del possible, l’oferta de sòl residencial i industrial a les necessitats estimades al Pla, 

valorant si escau la possibilitat d’actuar sobre el sòl urbà no consolidat i el sòl urbanitzable sense planejament 
aprovat definitivament. Cal considerar les conseqüències ambientals de sobredimensionament de l’habitatge i 
del sòl industrial i els possibles desencaixos amb la planificació sectorial de les infraestructures ambientals. 

 Afavorir la qualitat paisatgística dels desenvolupaments urbanístics, contenir la proliferació de construccions 
en el sòl no urbanitzable i vetllar per la seva integració en el paisatge territorial.  

 Assegurar la funcionalitat dels connectors i la permeabilitat de la matriu. 

El PTPCG propugna el foment de la cooperació urbanística supramunicipal (Memòria, capítol 4. Definició del 
objectius específics). 

El PTPCG assenyala al nucli l’estratègia de creixement potenciat o estratègic per tractar-se d’una de les àrees 
que n’haurien d’augmentar el rang com a nodes territorials per la significació urbana, les bones condicions de 
connectivitat i l’aptitud del sòl per al creixement per extensió que tenen. D’acord amb aquesta estratègia, el 
planejament urbanístic general municipal corresponent ha de fer unes previsions de sòl de desenvolupament 
urbanístic majors que les que resultarien de considerar només les necessitats internes (Normes d’ordenació 
territorial, article 3.6). 

Ara bé, mentre no hi hagi el pla director urbanístic corresponent o una altra fórmula de coordinació espacial del 
desenvolupament urbà supramunicipal, en aquells nuclis que tinguin assignada l’estratègia de creixement 
potenciat pel fet de formar part d’un sistema urbà a l’entorn d’una àrea urbana més gran, la revisió del 
planejament urbanístic municipal ha d’observar les limitacions establertes per a l’estratègia de creixement 
moderat (Normes d’ordenació territorial, article 3.6, apartat 5). 

El creixement previst al nucli pel planejament urbanístic vigent sobrepassa l’extensió màxima admissible per 
l’estratègia assenyalada pel PTPCG. 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a 
les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 26 de setembre de 2019, el sector no té una 
problemàtica especial respecte de la inundabilitat  

D’acord amb l’informe de l’Institut Cartogràfic i geològic de Catalunya (ICGC) de 26 de setembre de 2019, el 
sector té perillositat potencial geològica baixa. 

D’acord amb la documentació ambiental del Pla, aquest sector té una afectació ambiental moderada pel que fa al 
conjunt dels criteris considerats. 

Amb la informació disponible, no es detecten altres afeccions sectorials a l’escala de treball del present 
PDURSNS_LG. 

Criteris paisatgístics 

El CPCG inclou el municipi dins les unitats de paisatge de Gavarres marítimes i les Gavarres. 

El PTPCG fixa per als plans i projectes l’aplicació directa i obligatòria de les Directrius del paisatge, que poden ser 
desenvolupades de manera més precisa mitjançant instruments urbanístics (Directrius del paisatge, article 1.5). 

El PTPCG disposa que, en cas de contradicció, les determinacions relatives a elements del paisatge que 
transcendeixin l’àmbit municipal establertes per plans directors o especials urbanístics que comprenguin, al 
menys, una unitat de paisatge, prevalen sobre les determinacions d’ordenació del paisatge dels instruments de 
planejament general urbanístic municipal (Directrius del paisatge, article 1.6). 

El PTPCG, a l’article 3.3 Directrius OQP1, de les Directrius del paisatge, estableix, literalment,el següent:  
... 
4. Evitar que les extensions urbanes afectin negativament figures, perfils i escenaris urbans d’interès 

paisatgístic, particularment en els casos en que puguin contribuir a l’aparició de fenòmens de conurbació, 
carretera-aparador (definit en l’article 3.4) o continus de la façana litoral (article 3.20). Els principals fenòmens 
de conurbació es produeixen en els següents espais: ..., Blanes-Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols-
Palamós, Platja d’Aro-Santa Cristina d’Aro, Palamós-Palafrugell, ...,Torroella de Montgrí-l'Estartit, ... 

Conclusions 

El planejament de Mont-ras preveu els tres sectors d’activitat econòmica següents: el SAU 1c Paratge Morena, el 
SAU 1a i un sòl urbà industrial situat a l’est de la carretera C-31; el primer es troba executat, el segon té el Pla 
parcial aprovat i està urbanitzat, pendent de recepció i no edificat; i el tercer, executat. Entre els tres sumen 14, 5 
ha, aproximadament, i el que té les obres d’urbanització pendents de recepcionar abasta 7,1 ha, aproximadament. 

En 29 anys de vigència de les Normes subsidiàries de planejament, només s’han consolidat 7,4 ha d’activitat 
industrial i, per tant, la previsió d’un sector de 13,5 ha es considera que no s’ajusta a les necessitats del municipi. 
Tanmateix, la conurbació amb Palafrugell i l’estratègia assignada pel PTPCG permeten considerar el 
manteniment del sector mentre no es dugui a terme un planejament plurimunicipal que plantegi l’estratègia 
conjunta d’aquest node territorial. 

Tanmateix, i d’acord amb les Directriu de paisatge del PTPCG, cal evitar les extensions que comporten una 
afectació paisatgística i, particularment, els fenòmens de carretera aparador. En aquest sentit, el 
desenvolupament del sector a l’est de la carretera C-31 i el futur desenvolupament del sector SAU2 comportarien  
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el constrenyiment de la carretera esmentada i la creació d’un tram de característiques urbanes al tenir edificacions 
a banda i banda en una longitud de 600 m, aproximadament.  

En resum, es considera que cal preveure un criteri d’ordenació que garanteixi el compliment de les Directrius de 
paisatge del PTPCG i, en aquest sentit , s’ha de situar una franja d’espais lliures a l’entorn de la carretera per tal 
de separar les edificacions d’aquesta i evitar l’efecte carretera-aparador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta 

Es proposa la directriu per al planejament derivat de situar una franja d’espais lliures a l’entorn de la carretera per 
tal de separar les edificacions d’aquesta i evitar l’efecte carretera-aparador, i garantir el compliment de l’article 2.4 
de les Directrius de paisatge del PTPCG. 

S’ha d'incloure un estudi paisatgístic que garanteixi l'encaix del sector i el manteniment dels objectius i l’aplicació 
dels criteris de la resta de Directrius del paisatge del PTPCG. 

 



- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Activitat económica (ha)

Residencial (ha)

Índex d'edificabilitat bruta 0,10

Densitat 3

Nombre d'habitatges 6

Classificació del sòl Surbanitzable

Superfície (ha) 2,40

Codi municipal SAU 7  Sector 7 Sub B

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Normes subsidiàries del planejament

Data aprovació 10/09/1990

Sostre activitat econòmica:

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 91

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

1,0

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

   Model urbanístic

Nom Data 

   Directrius dels plans directors

   Dades d'afectacions sectorials

Determinacions: 

17110-5PPUb

PLA TERRITORIAL PARCIAL

AFECTACIONS SECTORIALS

TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Mont-ras

Id. sector

Comarca: Baix Empordà

   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines

Estratègies de desenvolupament, nuclis 
histórics i les seves extensions

Potenciat

Estratègies de les
àrees especialitzades

Data:

Pla parcial: Data:

Edificació(%)Estat de desenvolupament: 

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha): X

Sostre residencial: 2.400

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc de transport de 
mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Observacions

   Dades generals

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 9

Data de termini d'execució: 

(DOGC)

15/10/2010 

0,0Percentatge dins de zona inundable (PR100 anys)

FITXA INFORMATIVA

17110-02   SAU 7  Sector 7 Sub B



CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Parcel·lari cadastralTOPOGRÀFIC o PLANEJAMENT

TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
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17011-02 Sector SAU 7  Can Burjats, subsector B 

El subsector B del sector SAU 7 se situa al sud oest de nucli urbà i al nord del subsector A. Limita al nord-est amb 
sòl urbà; al sud-est, amb el carrer de la Font del Rei o camí de la Cucala, que el separa del sòl urbà; al sud-oest, 
amb el subsector A del SAU 7 ; i al nord-oest, amb sòl no urbanitzable amb la categoria de protecció especial. 

Morfològicament, els terrenys tenen un pendent superior al 20% en sentit nord-oest a sud-est, geomètricament, 
tenen una forma rectangular i no s’hi detecta cap curs d’aigua. Actualment, són un bosc.  

L’accés bàsic al sector es preveu pel carrer esmentat amb el qual limita. 

Segons el planejament urbanístic vigent, l'objectiu del sector és un desenvolupament residencial de baixa 
densitat. Té una superfície de 2,4 ha, segons amidament propi, i una edificabilitat bruta de 0,1 m

2
st/m

2
s, que 

implica un sostre màxim de 2.400 m
2
. La densitat és de 3,5 htg/ha, amb un nombre màxim de vuit habitatges.   

El sistema de gestió no s’especifica en les Normes subsidiàries de planejament.  

Estat de desenvolupament 

D’acord amb el certificat urbanístic emès per l'Ajuntament el 2 de maig de 2019, el sector està pendent de 
desenvolupar. Com a antecedents, el certificat descriu que el sector 7 Can Burjats es va dividir en els subsectors 
A i B, i, en l’aprovació del Pla parcial del subsector A Can Burjats, la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) va indicar en l’acord d’aprovació definitiva de l’1 d’abril de 1992, textualment, que, atès que el subsector 
B no tenia les condicions necessàries per al seu desplegament autònom, resulta aconsellable o bé incloure’l en el 
present àmbit o bé iniciar el tràmit de desqualificació amb el consentiment dels propietaris afectats”. 
Posteriorment, en sessió de 23 de juliol de 1992, la CTUG va acordar donar conformitat al Text refós del Pla 
parcial Can Burjats, el qual només incorporava el subsector A, i no consta que s’hagi iniciat el tràmit de 
desqualificació del subsector B. 

Tot i que el planejament general urbanístic municipal vigent no inclou cap agenda, programa d'actuació o pla 
d’etapes que fixin terminis per al desenvolupament dels sectors ni per a la pròpia revisió, atès que han passat 29 
anys des de l’aprovació definitiva i publicació, s’entén que els terminis d’execució del subsector s’han superat a 
bastament i, per tant, el present PDURSNS_LG considera adequat revisar-lo en relació amb la sostenibilitat i 
l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

Segons el PTPCG, el sector forma part de l’àrea inclosa dins la categoria de Nuclis històrics i les seves 
extensions. 

El PTPCG té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el 
patrimoni cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la 
cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i 
habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de 
regulació i orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous 
creixements; i reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, 
article 1.4). 

A l’article 3.24 Condicions específiques per als plans i projectes de desenvolupament urbanístic, de les Normes 
d’ordenació territorial, el PTPCG estableix, literalment, el següent:  
 Ajustar, en la mesura del possible, l’oferta de sòl residencial i industrial a les necessitats estimades al Pla, 

valorant si escau la possibilitat d’actuar sobre el sòl urbà no consolidat i el sòl urbanitzable sense planejament 
aprovat definitivament. Cal considerar les conseqüències ambientals de sobredimensionament de l’habitatge i 
del sòl industrial i els possibles desencaixos amb la planificació sectorial de les infraestructures ambientals. 

 Afavorir la qualitat paisatgística dels desenvolupaments urbanístics, contenir la proliferació de construccions 
en el sòl no urbanitzable i vetllar per la seva integració en el paisatge territorial.  

 Assegurar la funcionalitat dels connectors i la permeabilitat de la matriu. 

El PTPCG proposa evitar que el creixement desproporcionat d’alguns assentaments provoqui fenòmens de 
desestructuració urbana o de segregació social, impedir el malbaratament de sòl induït per l’aplicació d’unes 
densitats inadequadament baixes o de models de ciutat difusa i racionalitzar la implantació de noves àrees 
residencials potencialment destinades a habitatge secundari (Memòria, capítol 4. Definició del objectius 
específics). 

El PTPCG propugna el foment de la cooperació urbanística supramunicipal (Memòria, capítol 4. Definició del 
objectius específics). 

El PTPCG proposa protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors ecològics en el conjunt del 
territori, i fomentar la redacció de projectes de paisatge en determinats àmbits periurbans (Memòria, capítol 4. 
Definició del objectius específics). 

A l’article 2.3 Tipus de sòl, de les Normes d’ordenació territorial, el PTPCG estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

Pel que respecta al sistema territorial d’assentaments, el PTPCG té com a principi rector evitar-ne els efectes 
negatius del desenvolupament sobre els sistemes naturals, la funcionalitat ecològica i el paisatge (Normes 
d’ordenació territorial, article 3.2). 

El PTPCG assenyala al nucli l’estratègia de creixement potenciat o estratègic per tractar-se d’una de les àrees 
que n’haurien d’augmentar el rang com a nodes territorials per la significació urbana, les bones condicions de 
connectivitat i l’aptitud del sòl per al creixement per extensió que tenen. D’acord amb aquesta estratègia, el 
planejament urbanístic general municipal corresponent ha de fer unes previsions de sòl de desenvolupament 
urbanístic majors que les que resultarien de considerar només les necessitats internes (Normes d’ordenació 
territorial, article 3.6). 

Ara bé, mentre no hi hagi el pla director urbanístic corresponent o una altra fórmula de coordinació espacial del 
desenvolupament urbà supramunicipal, en aquells nuclis que tinguin assignada l’estratègia de creixement 
potenciat pel fet de formar part d’un sistema urbà a l’entorn d’una àrea urbana més gran, la revisió del 
planejament urbanístic municipal ha d’observar les limitacions establertes per a l’estratègia de creixement 
moderat (Normes d’ordenació territorial, article 3.6, apartat 5). 

El creixement previst al nucli pel planejament urbanístic vigent sobrepassa l’extensió màxima admissible per 
l’estratègia assenyalada pel PTPCG. 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a 
les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

D'acord amb la Llei d'urbanisme, el planejament general urbanístic ha de complir els requisits que, literalment, es 
transcriuen a continuació: 
c) No pot alterar la classificació com a sòl no urbanitzable d'aquells terrenys que tinguin un pendent superior al 

20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents.A aquests 
efectes, els plans d'ordenació urbanística municipal que prevegin la incorporació al procés de transformació 
urbanística de terrenys amb pendent superior al 20%, han d'acreditar que el creixement dels nuclis existents 
no és possible en altres terrenys, bé sigui perquè el municipi no disposa de terrenys amb pendent igual o 
inferior al 20%, bé sigui perquè els existents han de ser classificats com a sòl no urbanitzable, d'acord amb els 
criteris legals establerts en l'article 32 de la Llei d'urbanisme.  

d) No obstant el què estableix el primer paràgraf de l'apartat 1.a, per raons de racionalitat i coherència de 
l'ordenació, els plans d'ordenació urbanística municipal poden incorporar terrenys amb pendent superior al 
20% a sectors de planejament derivat, sempre que s'estableixi que els referits terrenys no poden acollir cap 
tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu. En tot cas aquests terrenys no són 
computables als efectes del compliment dels estàndards legals mínims d'espais lliures públics i equipaments 
comunitaris. 

Criteris sectorials 

Amb la informació disponible, a l'escala de treball del present PDURSNS_LG, no es detecten afeccions sectorials. 

Criteris paisatgístics 

El CPCG inclou el municipi dins les unitats de paisatge de Gavarres marítimes i les Gavarres. 

El PTPCG fixa per als plans i projectes l’aplicació directa i obligatòria de les Directrius del paisatge, que poden ser 
desenvolupades de manera més precisa mitjançant instruments urbanístics (Directrius del paisatge, article 1.5). 

El PTPCG disposa que, en cas de contradicció, les determinacions relatives a elements del paisatge que 
transcendeixin l’àmbit municipal establertes per plans directors o especials urbanístics que comprenguin, al 
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menys, una unitat de paisatge, prevalen sobre les determinacions d’ordenació del paisatge dels instruments de 
planejament general urbanístic municipal (Directrius del paisatge, article 1.6). 

A l’article 3.3 Directrius OQP1, de les Directrius del paisatge, el PTPCG disposa, textualment, el següent:  
3. Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits discontinus 

que fragmentin el paisatge. 
... 

3. Evitar que les extensions urbanes afectin negativament figures, perfils i escenaris urbans d’interès 
paisatgístic, particularment en els casos en que puguin contribuir a l’aparició de fenòmens de conurbació, 
carretera-aparador (definit en l’article 3.4) o continus de la façana litoral (article 3.20). Els principals fenòmens 
de conurbació es produeixen en els següents espais: ..., Blanes-Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols-
Palamós, Platja d’Aro-Santa Cristina d’Aro, Palamós-Palafrugell, ...,Torroella de Montgrí-l'Estartit, ... 

Conclusions 

Segons les projeccions de població per a 2038 formulades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), la 
comarca de Baix Empordà, on s’inclou el sistema urbà de Palafrugell, creixeria el  9,48% respecte de la població 
de 2018. A escala municipal, Mont-ras passaria de 1.684 a 1.691 habitants. 

Durant el període 2002-2018, el municipi ha registrat un increment de població de 7 habitants (el 0,4%), i, al 
mateix temps, un augment molt més important del nombre d'habitatges de 104 unitats (el 16%) i, per tant, s'ha 
d'inferir que els nous habitatges que es construeixen  són, bàsicament, per a segona residència, a l'igual que en el 
conjunt del sistema urbà.  

El terrenys del subsector tenen en la gairebé totalitat de la superfície pendents superiors al 20% de pendent i, per 
tant, no són aptes per a la urbanització d’acord amb la legislació vigent. En aquest sentit, cal tenir present que el 
municipi té altres sectors residencials per desenvolupar en terrenys planers i, consegüentment, no es pot acollir a 
les excepcions que estableix la legislació. 

Per altra banda, el model de teixit residencial proposat és de molt baixa densitat (3,5 htg/ha), amb habitatges 
unifamiliars aïllats de 300 m

2
st. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquests models de baixa densitat tenen conseqüències econòmiques (increment de costos de provisió de 
determinats serveis públics locals, increment de la congestió de les carreteres), ambientals (pèrdua d’espais  

naturals i biodiversitat local, increment de l’índex de contaminació) i socials (reducció de les interaccions socials, 
segregació social) contràries als principis del desenvolupament urbanístic sostenible. En concret, impliquen un 
consum de sòl desmesurat i una xarxa de sistemes (vialitat, enllumenat, clavegueram, etc.) i de serveis (neteja, 
recollida d’escombraries, seguretat) que, difícilment, justifiquen la sostenibilitat municipal posterior.  

La sostenibilitat implica la utilització racional del sòl i el model de baixa densitat no s’ajusta a aquest principi. La 
legislació estableix que s’ha d’evitar la dispersió, és a dir, que s’han de promoure models compactes i complexos 
que afavoreixin consums de sòl reduïts i que puguin garantir una major diversitat de tipologies d'habitatges i 
d'usos. 

Analitzats el terrenys, es constata que es troben en la situació bàsica de sòl rural, d’acord amb la legislació de sòl, 
segons el grau de transformació que es pot contrastar visualment en el lloc.  

Altrament, cal indicar que la Comissió territorial d’urbanisme de Girona (CTUG) ja va indicar en 1992 que el 
subsector no era viable independentment del subsector A i que era millor desenvolupar el SAU 7 conjuntament o 
bé desclassificar el subsector B si només es desenvolupava el subsector A, que és el que es va materialitzar.  

En resum, atesos la dimensió del creixement, per sobre de l’admissible en aplicació de l’estratègia assenyalada 
pel PTPCG, la morfologia dels terrenys, el model urbà proposat i els anys transcorreguts des de la classificació 
del sector sense que se n’hagi tramitat cap document de planejament ni de gestió –fet que indica la dificultat 
manifesta d’urbanitzar sòls amb aquestes característiques–, es considera que el subsector no és apte per 
desenvolupar. Per tant cal una actuació d’extinció. 

Proposta 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del subsector B del SAU 7 Can Burjats i incloure'ls en el 
sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció especial, amb el règim de sòl no 
urbanitzable i la qualificació de Zona forestal regulada a l’article 4.4.2 de la Normativa de les Normes subsidiàries 
de planejament de Mont-ras 

 



- Riscos naturals

- Criteris ambientals

Activitat económica (ha)

Residencial (ha)

Índex d'edificabilitat bruta 0,35

Densitat

Nombre d'habitatges

Classificació del sòl Surbà

Superfície (ha) 6,20

Codi municipal UA-8 Mas Mortera  

Tipus de desenvolupament Residencial

Planejament Normes subsidiàries del planejament

Data aprovació 10/09/1990

Sostre activitat econòmica:

- Percentatge dins de zona amb pendent superior al 20%: 57

Percentatge dins de protecció especial dels plans territorials 
parcials i/o zona PEIN / XN2000

0,0

% fora de la zona d'influència del sòl urbà consolidat. 0

   Model urbanístic

Nom Data 

   Directrius dels plans directors

   Dades d'afectacions sectorials

Determinacions: 

17110-1SU

PLA TERRITORIAL PARCIAL

AFECTACIONS SECTORIALS

TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

FOTOGRAFIA AÈRIA GENERAL

Municipi: Mont-ras

Id. sector

Comarca: Baix Empordà

   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines

Estratègies de desenvolupament, nuclis 
histórics i les seves extensions
Estratègies de les
àrees especialitzades

Data:

Pla parcial: Data:

Edificació(%)Estat de desenvolupament: 

<20 20 a 50 > 50- Compacitat (htg/ha): X

Sostre residencial: 21.700

Pendents 
superiors 20%

Protecció especial 
i/o PEIN / xn2000

Zona
inundable

Molt alt
Alt
Mig
Baix

Risc de transport de 
mercaderies 
perilloses 

- Riscos tecnològics

Risc de transport de mercaderies perilloses (infraestructures) 

Risc químic

- Discontinuitat: 

Observacions

   Dades generals

Sector lliure d'afectacions (percentatge) 43

Data de termini d'execució: 

(DOGC)

15/10/2010 

0,0Percentatge dins de zona inundable (PR100 anys)

FITXA INFORMATIVA

17110-03   UA-8 Mas Mortera  



CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Parcel·lari cadastralTOPOGRÀFIC o PLANEJAMENT

TOPOGRÀFIC ó PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
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17011-03 Àmbit de sòl urbà UA8 Mas Mortera 

L’àmbit de sòl urbà UA8 Mas Mortera se situa a peu de la carretera C-31, en discontinuïtat amb el nucli i en el 
límit amb el terme municipal de Vall-llobrega; limita al sud-est amb la carretera i a la resta d’orientacions, amb sòl 
no urbanitzable amb la categoria de protecció especial. 

Morfològicament, els terrenys ocupen un vessant orientat a sud-est, amb pendent superior al 20% en la meitat de 
la superfície. Geomètricament, tenen forma rectangular i no s’hi detecta cap curs d’aigua. Actualment, són un 
bosc i es troben creuats, en el límit sud-est, per un vial d’accés a la carretera C-32, paral·lel a aquesta, i un camí 
que el travessa diagonalment en sentit sud-est–nord-oest. 

Segons el planejament urbanístic vigent, és un àmbit d’extensió de teixit residencial d’habitatge unifamiliar, aïllat o 
adossat, i/o habitatge plurifamiliar; té una superfície de 6,2 ha i es regula segons la zona d’eixample clau 10, amb 
parcel·la mínima de 800 m

2
, edificabilitat neta de 0,35 m

2
st/m

2
s, ocupació del 25%. L’àmbit es pot desenvolupar 

mitjançant pla especial i projecte d’urbanització. 

D’acord amb les Normes subsidiàries la UA8 prové del Pla parcial Mas Mortera, de major dimensió, aprovat el 15 
de març de 1968, però no desenvolupat. 

El sistema de gestió no s’especifica en les Normes subsidiàries de planejament.  

Estat de desenvolupament 

D'acord amb el certificat urbanístic emès per l'Ajuntament el 2 de maig de 2019, no s’ha tramitat cap document de 
planejament ni de gestió de l’àmbit.  

En 2017, el promotor va redactar el PMU de la UA8 Mas Mortera, el qual definia 13 parcel·les. La Comissió 
territorial d’urbanisme de Girona (CTUG), en la sessió d’1 de juny de 2017, va denegar l’aprovació definitiva del 
PMU.  

Tot i que el planejament general urbanístic municipal vigent no inclou ni un pla d'etapes ni un programa d'actuació 
que fixin terminis per al desenvolupament dels àmbits ni per a la pròpia revisió, atès que han passat 29 anys des 
de l’aprovació definitiva i publicació, s’entén que els terminis d’execució de l’àmbit s’han superat a bastament i, 
per tant, el present PDURSNS_LG considera adequat revisar el sector en relació amb la sostenibilitat i 
l’adequació al planejament territorial. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTPCG reconeix el sector com a una àrea especialitzada d’usos residencial a reduir o extingir. 

El PTPCG té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, preservar el paisatge i el 
patrimoni cultural com a valors socials i actius econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la 
cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la convivència d’activitats i 
habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de 
regulació i orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous 
creixements; i reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, 
article 1.4). 

El PTPCG proposa evitar que el creixement desproporcionat d’alguns assentaments provoqui fenòmens de 
desestructuració urbana o de segregació social, impedir el malbaratament de sòl induït per l’aplicació d’unes 
densitats inadequadament baixes o de models de ciutat difusa i racionalitzar la implantació de noves àrees 
residencials potencialment destinades a habitatge secundari (Memòria, capítol 4. Definició del objectius 
específics). 

El PTPCG proposa protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors ecològics en el conjunt del 
territori, i fomentar la redacció de projectes de paisatge en determinats àmbits periurbans (Memòria, capítol 4. 
Definició del objectius específics). 

A l’article 2.3 Tipus de sòl, de les Normes d’ordenació territorial, el PTPCG estableix que les determinacions dels 
plans urbanístics que pretenguin una major protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles 
amb les pròpies. 

Pel que respecta al sistema territorial d’assentaments, el PTPCG té com a principi rector evitar-ne els efectes 
negatius del desenvolupament sobre els sistemes naturals, la funcionalitat ecològica i el paisatge (Normes 
d’ordenació territorial, article 3.2). 

A l’article 3.12 Estratègies per a les àrees especialitzades, el PTPCG determina, textualment, el següent: 
3. Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús residencial, l’augment de la 

integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis històrics i les seves extensions i en tot cas la 
racionalització de les ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa del seu ús hagin d’estar 
aïllades. Són per tant propostes coherents amb els objectius del pla territorial aquelles que les revisions dels 
POUM facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament d’àrees especialitzades aïllades i 
aquelles altres encaminades a aconseguir una major integració de les àrees especialitzades que són 
contigües als nuclis històrics i les seves extensions. 

4. ... La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, topografia, falta d’accessibilitat o 
dificultat de dotació de serveis siguin d’improbable urbanització no pot motivar la creació d’extensions de 
substitució en els termes establerts en aquest apartat. 
... 

4. En algunes àrees especialitzades el Pla expressa la conveniència de reorientar el seu desenvolupament per 
tal que sigui més coherent amb els objectius d’ordenació territorial, mitjançant l’assenyalament d’alguna de les 
estratègies següents:  
.... 
Reducció o extinció: S’assenyala en aquelles àrees previstes pel planejament urbanístic, i inclús existents, 
que comporten una extrema contradicció amb els criteris de planejament territorial, en les quals ja sigui pel 
seu escàs grau de consolidació o per la gran afectació dels valors territorials que comporten, es considera 
socialment rendible abordar al seva reducció o extinció. Quan hi hagi motius urbanístics que ho justifiquin, la 
definició, mitjançant l’instrument urbanístic adient, de l’àmbit on es faci efectiva la reducció, pot motivar la 
reconfiguració del conjunt de l’àrea especialitzada amb ocupació d’alguna nova peça de sòl, sempre que el 
balanç de la reducció sigui àmpliament favorable i com a mínim assoleixi la proporció 3:1 pel que fa a l’espai 
parcel·lat que se suprimeix o es crea. 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta, també, la configuració de 
models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a 
les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment eficient. 

D'acord amb la Llei d'urbanisme, el planejament general urbanístic ha de complir els requisits que, literalment, es 
transcriuen a continuació: 
a) No pot alterar la classificació com a sòl no urbanitzable d'aquells terrenys que tinguin un pendent superior al 

20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents.A aquests 
efectes, els plans d'ordenació urbanística municipal que prevegin la incorporació al procés de transformació 
urbanística de terrenys amb pendent superior al 20%, han d'acreditar que el creixement dels nuclis existents 
no és possible en altres terrenys, bé sigui perquè el municipi no disposa de terrenys amb pendent igual o 
inferior al 20%, bé sigui perquè els existents han de ser classificats com a sòl no urbanitzable, d'acord amb els 
criteris legals establerts en l'article 32 de la Llei d'urbanisme.  

b) No obstant el què estableix el primer paràgraf de l'apartat 1.a, per raons de racionalitat i coherència de 
l'ordenació, els plans d'ordenació urbanística municipal poden incorporar terrenys amb pendent superior al 
20% a sectors de planejament derivat, sempre que s'estableixi que els referits terrenys no poden acollir cap 
tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu. En tot cas aquests terrenys no són 
computables als efectes del compliment dels estàndards legals mínims d'espais lliures públics i equipaments 
comunitaris. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe de l’Institut Cartogràfic i geològic de Catalunya (ICGC) de 26 de setembre de 2019, el 
sector és sense risc geològic aparent. 

D’acord amb la documentació ambiental del Pla, el sector té una afectació ambiental alta pel que fa al conjunt dels 
criteris considerats. 

Amb la informació disponible, a l'escala de treball del present PDURSNS_LG, no es detecten afeccions sectorials. 

Criteris paisatgístics 

El CPCG inclou el municipi dins les unitats de paisatge de Gavarres marítimes i les Gavarres. 

El PTPCG fixa per als plans i projectes l’aplicació directa i obligatòria de les Directrius del paisatge, que poden ser 
desenvolupades de manera més precisa mitjançant instruments urbanístics (Directrius del paisatge, article 1.5). 
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El PTPCG disposa que, en cas de contradicció, les determinacions relatives a elements del paisatge que 
transcendeixin l’àmbit municipal establertes per plans directors o especials urbanístics que comprenguin, al 
menys, una unitat de paisatge, prevalen sobre les determinacions d’ordenació del paisatge dels instruments de 
planejament general urbanístic municipal (Directrius del paisatge, article 1.6). 

A l’article 3.3 Directrius OQP1, de les Directrius del paisatge, el PTPCG disposa, textualment, el següent:  
4. Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar l’aparició de teixits 

discontinus que fragmentin el paisatge. 

Estat actual de l’àmbit i valoració de la naturalesa urbanística del sòl  

L’àmbit  actual del sector no ha sofert cap transformació més enllà de l’obertura de pistes forestals (Fotos 1 i 2). 

Analitzats el terrenys, es constata que l’obertura de camins de terra i el pas de línies d’elèctriques per abastir 
àrees urbanes properes (foto 3) no demostren que hi hagi les infraestructures i instal·lacions necessàries per 
assolir la situació bàsica de sòl urbanitzat. El terreny no ha estat objecte d’execució del planejament urbanístic, ni 
ha assolit el grau d'urbanització que la legislació determina, i es pot concloure que es troba en la situació bàsica 
de sòl rural d’acord amb la legislació de sòl.  

Conclusions 

Segons les projeccions de població per a 2038 formulades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), la 
comarca de Baix Empordà, on s’inclou el sistema urbà de Palafrugell, creixeria el  9,48% respecte de la població 
de 2018. A escala municipal, Mont-ras passaria de 1.684 a 1.691 habitants. 

Durant el període 2002-2018, el municipi ha registrat un increment de població de 7 habitants (el 0,4%), i, al 
mateix temps, un augment molt més important del nombre d'habitatges de 104 unitats (el 16%) i, per tant, s'ha 
d'inferir que els nous habitatges que es construeixen  són, bàsicament, per a segona residència, a l'igual que en el 
conjunt del sistema urbà.  

El Planejament territorial vigent assigna a l’àmbit de l’àrea especialitzada d’ús residencial UA 8 Mas Mortera 
l’estratègia de reducció o extinció.  

L’àmbit se situa al mig del connector ecològic BE09 i destaca la presència en aquest àmbit d’una àrea de conflicte 
per a la connectivitat. Tot l’entorn del sector es troba envoltat de sòl de protecció especial, entre els espais del  

 

 

 

 

 

 

Foto 1: UA-8 Mas Mortera, camí perimetral

Foto 1: UA-8 Mas Mortera, camí interior

Foto 1: UA-8 Mas Mortera, camí interior

 

Foto 1: UA-8 Mas Mortera, camí perimetral

Foto 1: UA-8 Mas Mortera, camí interior

Foto 1: UA-8 Mas Mortera, camí interior

 

  

PEIN Massís de les Gavarres i Castell-Cap Roig, que formen part de la xarxa Natura 2000 com a ZEC les 
Gavarres i com a ZEC i ZEPA Litoral del Baix Empordà, respectivament.  

És un àmbit aïllat, amb un model de baixa densitat i el terrenys són forestals amb pendent superior al 20% en la 
meitat de la superfície, aproximadament. La Comissió territorial d’urbanisme de Girona (CTUG) va denegar  
l’aprovació del PMU Mas Mortera en data 1 de juny de 2006 

Aquests models de baixa densitat tenen conseqüències econòmiques (increment de costos de provisió de 
determinats serveis públics locals, increment de la congestió de les carreteres), ambientals (pèrdua d’espais 
naturals i biodiversitat local, increment de l’índex de contaminació) i socials (reducció de les interaccions socials, 
segregació social) contràries als principis del desenvolupament urbanístic sostenible. En concret, impliquen un 
consum de sòl desmesurat i una xarxa de sistemes (vialitat, enllumenat, clavegueram, etc.) i de serveis (neteja, 
recollida d’escombraries, seguretat) que, difícilment, justifiquen la sostenibilitat municipal posterior.  

La sostenibilitat implica la utilització racional del sòl i el model de baixa densitat no s’ajusta a aquest principi. La 
legislació estableix que s’ha d’evitar la dispersió, és a dir, que s’han de promoure models compactes i complexos 
que afavoreixin consums de sòl reduïts i que puguin garantir una major diversitat de tipologies d'habitatges i 
d'usos. 

Cal assenyalar que els terrenys no tenen les condicions de sòl urbà que estableix la legislació urbanística vigent, 
fixades als articles 26 i subsegüents del TRLUC. Tal com s'ha pogut comprovar en visita de camp, els sòls es 
troben en la situació de sòl rural segons la legislació bàsica de sòl. 

En resum, atesos l’estratègia assenyalada pel PTPCG, la morfologia dels terrenys, el model urbà, i l’estat fàctic 
dels terrenys es considera que el polígon no és apte per desenvolupar-lo. Per tant, cal una actuació d’extinció. 

Proposta 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del polígon UA8 Mas Mortera i incloure'ls en el sistema 
territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció especial, amb el règim de sòl no urbanitzable i la 
qualificació de Zona forestal regulada a l’article 4.4.2 de la Normativa de les Normes subsidiàries de planejament 
de Mont-ras. 
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