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A.1  INTRODUCCIÓ 

 
 
A.1.1 Antecedents i objectius de l'Avanç de POUM 
 
 
Antecedents 

El municipi de Begur, a la comarca del Baix Empordà, amb una extensió de 20,66 Km2 i una població a 
l’any 2021 de 4.039 habitants, disposa de planejament general en forma de Pla d’ordenació urbanística 
municipal (POUM), que va ser aprovat definitivament per acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Girona (CTUG) de dates 14/05/2003 i 16/07/2003. L’edicte d’aprovació definitiva de 22/10/2003 va ser 
publicat al DOGC 4006 de data 10/11/2003. 

Aquest  planejament general municipal ha estat objecte de la tramitació i aprovació d’un total de quaranta 
set modificacions puntuals del POUM, set plans parcials, cinc plans especials urbanístic i dos plans de 
millora urbana. 

Des de la data d’aprovació fins avui, s’han aprovat diversos plans de jerarquia superior que afecten el 
planejament general:  

− El Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1), aprovat definitivament en data 
25/05/2005. 

− El Pla director urbanístic del sistema costaner dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors 
de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat (PDUSC-2), aprovat definitivament en data 
16/12/2005. 

− La modificació del Pla director urbanístic del sistema costaner dels àmbits del sistema costaner 
integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat (PDUSC-2).  Aprovada 
definitivament la refosa pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 01/08/2014. 

− El Pla director urbanístic de l’Empordà, aprovat definitivament en data 03/10/2006. 

− El Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, aprovat definitivament en data 14/09/2010. 

− El Pla director urbanístic de revisió de sols no sostenibles del litoral gironí, aprovat definitivament per 
la Comissió de Territori de Catalunya de data 28/01/2021. 

El POUM, donada l’extensió dels sòls urbans i urbanitzables previstos, disposava d’un total de fins a 
trenta-set polígons d’actuació pendents de desplegament i/o de gestió urbanística, cinc polígons 
d’actuació amb entitat de conservació constituïda, tretze polígons d’actuació pendents de completar la 
urbanització, onze polígons d’actuacions aïllades i vint-i-un sectors de sòl urbanitzable delimitat. 

La disposició addicional primera del Pla director urbanístic de revisió de sols no sostenibles del litoral 
gironí, estableix l’obligació d’adaptació del planejament general dels municipis afectats pel seu àmbit 
territorial en un període màxim de dos anys a partir de l’endemà de la seva data de publicació (DOGC 
núm. 8341 de 15 de febrer de 2021). En base a aquesta determinació, i d’acord amb allò establert per 
l’article 82.1 del TRLUC, s’ha de procedir a l’adaptació del POUM de Begur. 

A més, si tenim present els canvis socials, econòmics i medi ambientals produïts en el dinou anys de 
vigència del Pla d’ordenació urbanística municipal, i els canvis legislatius imposats per la Llei 
d’urbanisme de Catalunya (2005 a 2020 ), el seu Reglament (2006) i el Reglament de protecció de la 
legalitat urbanística (2015), fan que sigui necessària la revisió del planejament general municipal. 

És per aquests motius que l’Ajuntament de Begur es proposa abordar la redacció i tramitació de l‘Avanç 
de revisió del vigent POUM de Begur. 

En una primera aproximació al POUM de 2003 vigent i al seu desenvolupament posterior, podem 
observar els següents aspectes: 

 Confirmava la classificació de zones molt extenses com a sòl urbà, bàsicament d’ús residencial, ja 
incloses en el Pla general d’ordenació municipal de 1989, amb una alta ocupació però encara amb un 
important potencial d’edificació. Caldrà revisar l’estat del sòl urbà al municipi i, ajustar la seva 
delimitació a les determinacions del Pla director de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí de 
2020. 

 Classificava zones molt extenses com a sòl urbanitzable d’ús residencial. Caldrà revisar les 
necessitats de nou sòl urbà al municipi i, en conseqüència, ajustar les reserves de sòl urbanitzable de 
forma estrictament proporcionada a aquests requeriments i a les determinacions del Pla director 
anteriorment referit. 
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 No considerava la necessitat de reserves per habitatge protegit, d’acord amb l’exempció recollida en 
la disposició addicional desena de la normativa del POUM de 2003. Caldrà incorporar les actuacions 
posteriors realitzades i les reserves previstes en diversos polígons d’actuació delimitats.  

 No considerava la problemàtica sorgida de la transformació de les formes residencials tradicional –
tant de primera com de segona residència- a noves modalitats com és el cas dels habitatges d’ús 
turístic i la transformació dels teixits residencials dels centres urbans per establiments hotelers.  

 Necessitat d’avaluar el compliment programació de les actuacions de completar i/o millorar els serveis 
urbanístics en els teixits residencials provinents de les antigues “urbanitzacions”. 

 La necessitat d’actuacions per completar i posar en valor el sistema d’accessos rodats i aparcament 
de vehicles així com dels camins de ronda per a vianants, per un gaudi adequat del litoral del 
municipi. 

 Des del punt de vista de la normativa per a la regulació urbanística dels sòls urbans, l’Avanç de 
POUM haurà de fer referència als criteris d’integració paisatgística que ara no incorpora –segons 
determina el Pla director urbanístic de revisió de sols no sostenibles del litoral gironí- que ara ja són 
d’obligat compliment i que es deuran incorporar en els documents de la revisió.  

 
Objectius 
 
En primer lloc, l’Avanç de POUM es formula per adaptar l’actual planejament general (POUM de 2003)al 
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí, d’acord amb la disposició 
addicional primera de la seva normativa. Aquesta adaptació incorporarà les determinacions d’obligat 
compliment següent: 

 Actuacions proposades per als àmbits d’extensió urbana, en sòl urbà i urbanitzable, atenent als 
criteris d’extinció o de modificació, segons els casos. 

 Normativa d’integració paisatgística dels sòls en edificació aïllada 
 
En segon lloc, l’Avanç de POUM incorporarà els objectius que són propis dels instruments de 
planejament territorial, del planejament sectorial i de la planificació estratègica, ja sigui econòmica, social 
o ambiental aprovats amb posterioritat a l’aprovació del POUM de Begur de 2003. En aquest sentit, 
l’Avanç de POUM farà seves i localitzarà territorialment amb una major precisió les determinacions dels 
següents instruments urbanístics: 

 El Pla d'espais d'interès natural de Catalunya (PEIN). 

 El Pla territorial de les Comarques Gironines (PTPCG), aprovat definitivament en data 14 de setembre 
de 2010, en desenvolupament del Pla territorial general de Catalunya.  

 El Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1), aprovat definitivament en data 25/05/2005. 

 El Pla director urbanístic del sistema costaner dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors 
de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat (PDUSC-2), aprovat definitivament en data 
16/12/2005. Aprovada definitivament la refosa pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
en data 01/08/2014. 

 Les lleis, normes i plans sectorials amb incidència al municipi: carreteres, aigües, prevenció 
d'incendis, patrimoni natural, arqueològic i arquitectònic, telecomunicacions, comerç, turisme, etc. 

 
En tercer lloc, l’Avanç de POUM establirà els criteris d’actualització en la delimitació de sectors i polígons 
d’actuació, d’acord amb l’estat de desenvolupament del planejament general vigent: 

 Polígons d’actuació urbanística pendents de desplegament i/o gestió urbanística 

 Polígons d’actuació amb entitat de conservació 

 Pendents d’actuació pendents de completar la urbanització 

 Actuacions aïllades en sòl urbà 

 Sectors de sòl urbanitzable delimitat 

L’Avanç de POUM incorporarà els criteris de desenvolupament urbanístic sostenible recollits en el Text 
refós de la Llei d’urbanisme –en el seu preàmbul i en els seus articles 3 i 9, principalment-. El fet que la 
norma legal sota la qual es desenvoluparà l’Avanç de POUM faci aquests plantejaments és rellevant, 
justament pel caràcter de norma que té el planejament urbanístic. En aquest sentit, entenem que la 
convergència del requeriment normatiu amb la voluntat institucional i política és un factor poderós per 
emprendre un procés de planificació urbanística que defineixi les claus territorials per ajustar el 
planejament general de Begur al marc legal sostenibilista ara vigent. 
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L’objectiu de l’Avanç de POUM serà definir les línies estratègiques i els criteris urbanístics i territorials 
desitjats per a l’ordenació urbanística municipal, com a document previ i reglat del futur POUM de Begur 
revisat, tot ajustant l’actual planejament general del municipi a les determinacions dels vigents marcs de 
planificació territorial, jurídic i conceptual.  

Finalment, l’Avanç de POUM de Begur valorarà la incorporació, en clau urbanística, de les 
recomanacions per a la planificació municipal que es desprenen dels diversos documents estratègics, 
territorials, ambientals i sectorials de què disposi el municipi i puguin tenir incidència en els criteris 
d’ordenació urbanística municipal. 

L’Avanç de POUM de Begur contindrà: els objectius generals del Pla; una síntesi de les diverses 
alternatives considerades; una síntesi dels criteris urbanístics, ambientals i socials; la descripció de les 
característiques bàsiques de la proposta d’ordenació; la justificació de l'alternativa escollida i el 
Document inicial estratègic.  
 
 
Paràmetres bàsics determinants per a les propostes d’ordenació urbanística 

El punt de partida per a l’elaboració de les estratègies i les propostes d’ordenació que contindrà l’Avanç 
de POUM serà la documentació facilitada a l’equip redactor i l’elaboració que en farà, posant el pes en 
els paràmetres bàsics que vinculen qualsevol ordenació urbanística: 

 Evolució de la població, les tendències i les previsions per als propers anys. 

 Evolució del parc d’habitatges, i la seva composició –habitatge principal, secundari o vacant-. 

 Evolució de l’ocupació de sòls per activitat econòmica –comercial, industrial, etc.-. 

 Qualitat i quantitat dels parcs urbans i els equipaments en relació al sostre potencial del planejament 
vigent i a la població resident. 

 Grau i ritme de compliment de les previsions del planejament vigent (POUM de 2003). 

 Limitacions que puguin suposar la normativa del PTCG pel que fa a l’extensió màxima de la nova 
urbanització. 
 

Especificitats del municipi 

Ateses les característiques del territori de Begur, l’Avanç de POUM abordarà amb especial atenció els 
següents aspectes i la seva incidència sobre la qualitat del desenvolupament urbà: 

 Avaluació de les necessitats de sòl residencial del municipi. 

 Avaluació de la reserva legal de zones verdes i equipaments comunitaris en relació al sostre 
edificable màxim. Així com de les necessitats de sistemes equipaments per donar resposta a les 
necessitats dels ciutadans. 

 Característiques generals, dotació de serveis urbanístics i nivell de consolidació de les urbanitzacions. 

 Avaluació de les reserves d’habitatge protegit. 

 Característiques de la normativa de les zones edificables residencials i revisió dels paràmetres. 

 Avaluació i revisió dels usos admesos en totes les classes de sòl. 

 Avaluació dels accessos als dos centres històrics del municipi –Begur i Esclanyà-, als nuclis 
tradicionals mariners –Sa Riera, Aiguafreda, Sa Tuna, Fornells i Aiguablava-, i l’accés al camí de 
ronda i de les platges del litoral del municipi. 
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A.1.2 Marc jurídic 
 
Els treballs de l'Avanç de Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) es duran a terme segons el que 
estableix el vigent marc legislatiu: 
 
 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), 

amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i posteriors. 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU) i les 
modificacions posteriors, entre les quals el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

 Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Textorefundido de la Ley 
de suelo y rehabilitación urbana. 

 Ley 21/2013, 9 de diciembre, de evaluación ambiental. D’acord amb les modificacions introduïdes per 
la Ley 9/2018, de 5 de diciembre. 

 Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

 Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat. 

 Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 

 

Altra legislació sectorial que sigui d’aplicació. 
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A.2   CONTEXT I PLANEJAMENT VIGENT D'ABAST TERRITORIAL 

 
 
A.1.2 Context territorial 
 

• Antecedents i situació 
 
Antecedents històrics 

Begur és un poble amb una profunda personalitat històrica. Unes restes arqueològiques, datades de 
l’època neolítica, trobades a començaments d’aquest segle al cim del castell de Begur són les primeres 
referències de poblaments a Begur. Sens dubte, però, l’època medieval és molt més generosa quant a 
referències materials i documentals: 

El primer senyor feudal de Begur fou Arnust de Begur, i la seva existència es troba documentada a inicis 
del s. XI. El Castell de Begur és el símbol més emblemàtic d’aquesta època, per bé que a Esclanyà també 
hi ha notables mostres medievals: l’església de Sant Esteve d’Esclanyà, esmentada documentalment l’any 
1280 i el Castell d’Esclanyà, conegut popularment com la torre d’Esclanyà. 

En els segles XVI i XVII sovintegen les ràtzies de pirates a les costes de Begur. Aquest episodi deixà una 
evident petja en el poble, ja que s’alçaren diverses torres per a la defensa front l’invasor. Algunes 
d’aquestes torres encara es conserven dempeus avui en dia. 

A principis del s. XIX, la crisi del sector coraller (dedicat a la recerca i comercialització del corall), afegida a 
les pèssimes perspectives de l’agricultura (amb una vinya fortament castigada per la fil·loxera) obligà a 
molts begurencs a travessar l’Atlàntic, a la recerca de fortuna en el continent americà. Al llarg d’aquest 
segle, més de 500 begurencs van emprendre aquesta ruta, entre els quals més del 87% van establir-se a 
l’illa de Cuba, mentre que la resta ho feren a altres països americans. Amb el retorn dels emigrants, la 
petjada indiana determinà la configuració arquitectònica del poble; les cases dels indianos constitueixen 
avui en dia un valor arquitectònic molt preuat dins el municipi. 

Fins el primer terç del segle XX, l’agricultura i la indústria surera foren les principals activitats capaces de 
tirar endavant l’economia del poble. A partir de la segona meitat del segle, el turisme ha anat assolint 
protagonisme fins esdevenir la principal font de recursos del municipi. 

 
Situació en el territori 

El municipi de Begur es troba a la comarca del Baix Empordà al bell mig de la Costa Brava i ocupa l’espai 
muntanyós litoral situat a l’extrem septentrional de la serralada Litoral. Es tracta d’un municipi costaner, de 
aproximadament 21 km2 de superfície, que limita amb els municipis de Pals (al nord), Regencós (a l’oest) i 
Palafrugell (al oest i al sud). El litoral de Begur s’estén entre el final de la platja del Racó de Pals i la Punta 
del Bisbe, en el límit amb el TM de Palafrugell. Destaquen en la seva costa les platges de Sa Riera, Sa 
Tuna, Aiguafreda, Cap Sa Sal, Fornells, platja Fonda i Aiguablava. 

A més del nucli urbà de Begur (situat a 200 m d’alçada sobre el nivell del mar), es troben altres nuclis de 
població com són l’agregat d’Esclanyà, situat a la plana del corredor de Palafrugell, i els nuclis de 
pescadors apareguts al voltant de les cales de Sa Riera, Sa Tuna, el Port de Fornells i Aiguablava. 

Pel que fa a les comunicacions, la carretera principal d’accés a la vila és la GI-653, un ramal situat entre la 
C-31 i la C-66 (tram que abans constituïa l’antiga C-255), que passa per Regencós. A més, existeix tota 
una xarxa de carreteres que comunica el poble amb les localitats veïnes i diferents punts de la costa. Així, 
si es reprèn la C-31 cap al nord s’arriba a Pals, la GIV-6535 arriba fins a Sa Tuna, per continuar, com a 
GIV-6534 fins al Cap Sa Sal. La GIP-6532 va fins a Aigua Xelida passant per Fornells. Aquesta mateixa 
carretera es bifurca en la GIP-6531, que és una de les més importants del municipi, ja que comunica el 
poble de Begur amb Palafrugell, passant per Esclanyà. 
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• Estructura del territori 
 
Morfologia del municipi 

Les condicions geomorfològiques del municipi de Begur, amb uns relleus força acusats i una línia de mar 
molt extensa i retallada, atorguen al seu territori una valoració paisatgística excepcional, a la vegada que 
una elevada fragilitat. 

La pressió dels usos turístics s’adreça de manera especial a les ubicacions amb posicions altimètriques 
més elevades i amb millors vistes cap al mar. Aquesta dinàmica ha comportat una progressiva privatització 
dels espais naturals més fràgils, que  podrien arribar a ocasionar una veritable desnaturalització del territori 
costaner. 

La urbanització d’espais naturals situats en els nivells topogràfics més alts, com és el cas de Ses Costes, 
La Borna, Aiguafreda, etc… és el resultat de la tendència esmentada. 

La configuració del terme de Begur, en relació amb la dels municipis veïns s’aprecia en el plànol A.3.1 
Morfologia del terreny que acompanya aquesta documentació. Aquest plànol  mostra la il·luminació dels 
diferents terrenys que conformen el terme municipal a les 11,30 hores del matí del solstici d’hivern (21 de 
desembre), el dia amb menys hores d’assolellament. 

 

Relleu del terreny del terme municipal de Begur. Font: elaboració pròpia 

 

Els pendents del terreny 

Seguint les prescripcions del Pla territorial general de Catalunya, en el plànol  A.3.2 de Pendents del 
terreny d’aquest document es grafien els àmbits del municipi de Begur que tenen un pendent homogeni. 

Els intervals de pendent seleccionats per a definir cadascun dels àmbits, també coincideixen amb els 
emprats pel Pla territorial general de Catalunya per fer la seva diagnosi, i establir criteris i propostes: 

a) Terrenys amb pendents inferiors al 10%  
b) Terrenys amb pendents compresos entre el 10-20%  
c) Terrenys amb pendents compresos entre el 20-30%  
d) Terrenys amb pendents superiors al 30%  
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• Terrenys amb pendents inferiors al 10%  

Els àmbits amb pendents inferiors al 10% es localitzen de manera majoritària en les planes i les 
suaus vessants de la part de Migdia del terme municipal de Begur, a l’entorn del nucli d’Esclanyà, 
mirant cap el terme de Palafrugell. Han estat adreçats al conreu de secà i a la urbanització  de 
caràcter residencial, industrial o ramadera: 

- Els camps de la Riera d’Esclanyà 
- L’Alzinar d’en Frigolet 
- Els Blanquers i L’Erm 
- Els Favars i El Pla de les Vinyes 

També s’hi troba una petita plana a Llevant del nucli de Begur, entre els turons de Son Molas i Son 
Ric, al sector anomenat de la Font de la Salut, abans d’abocar-se sobre els pendents de Ses Costes. 

A la part de Ponent del nucli de Begur es troben unes planes a les fondalades situades darrera de Sa 
Fontansa i la part baixa del Bosc Major. 

• Terrenys amb pendents compresos entre el 10 i el 20% 

Es troben en les zones de transició entre les planes esmentades i el seguit de turons que 
constitueixen els elements més destacats de la configuració orogràfica del terme municipal de Begur. 
Aquests terrenys han estat adreçats tradicionalment a l’agricultura i la ramaderia, tot i que molts punts 
del casc urbà de Begur estan edificats sobre aquests pendents. 

- Les mitges vessants del Montcal, Bosc Major, Saltseseugues, … 
- La urbanització Residencial Begur 

• Terrenys amb pendents superiors al 20%  

Gairebé tres cinquenes parts dels terrenys del municipi de Begur tenen pendents superiors al 20% i, 
per tant, estan considerats pel PTGC com no aptes per urbanitzar. Tot i això molts d’aquests terrenys 
suporten les urbanitzacions en forma de ciutat jardí construïdes en el municipi a partir dels anys 
cinquanta i seixanta. Nombroses zones amb pendents superiors al 20% han estat tradicionalment 
utilitzades com a terrenys forestals, per bé que els terrenys amb les pendents més baixes del tram, 
conserven encara les terrasses per al conreu de la vinya, l’olivera i els fruits de secà: 

- Les vessants sobre la conca de Sa Riera 
- Les vessants sobre la conca d’Aiguablava i Sa Tuna 
- El Cap de Begur 
- Les vessants situats sobre el port de Fornells 
- La punta d’Aiguablava 

L’assolellament 

En el plànol  A.3.1 Morfologia del terreny abans esmentat es mostra la il·luminació dels diferents terrenys 
que conformen el terme municipal, en funció de la seva pendent relativa i de la seva orientació als punts 
cardinals. 

S’aprecia amb claredat que els espais orientats a Migdia, a Sud-est i en menor mesura, a Sud-oest, que 
gaudeixen, per tant, d’un major grau d’il·luminació i hores de sol i són les que es corresponen amb una 
major ocupació residencial. 

Per contra les obagues, situades a Nord i Nord-oest, tenen els graus d’il·luminació més desfavorables i 
corresponen als terrenys més lliures d’edificació. 
 
 
  



Avanç de Pla d’ordenació urbanística municipal de Begur.  Fase 2: Avanç de POUM                                                                       Febrer de 2023 / 14 

A.2.2 Pla territorial de les Comarques Gironines 

 El Pla Territorial General de Catalunya aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, modificada per la 
Llei 24/2001, de 31 de desembre, inclou el municipi de Begur dins l’àmbit territorial de les Comarques 
Gironines. 

Segons l’article 1.1 Objecte i àmbit d’aplicació, Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 
(PTPCG) ordena el territori de les comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, 
el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva que integren l’àmbit funcional de planificació delimitat pel Pla 
territorial general de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, modificada per la Llei 24/2001, 
de 31 de desembre, de reconeixement de l’Alt Pirineu i Aran com a àrea funcional de planificació.  

Per aquest àmbit el Pla estableix determinacions que han de ser respectades i desenvolupades per les 
actuacions territorials, en especial les urbanístiques, les d’infraestructures de mobilitat, i les derivades de 
les polítiques de protecció del patrimoni ambiental, cultural, social i econòmic.  

El PTPCG delimita el sistema urbà de Palafrugell –dintre del qual inclou el municipi de Begur- i opta per 
fomentar l’estructuració de l’àrea urbana de Palafrugell i Mont-ras, amb l’objectiu de polaritzar una part 
significativa dels creixements demogràfics previstos en el Pla fins l’any 2026.  

 

 

PTPCG. Plànols sistema d’assentaments: estructura nodal 
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L'àmbit del sistema urbà de Palafrugell té una extensió de 74,1 km2. 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’àrees 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.  
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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 
iincorporen 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 Pla director urbanístic del sòls no 
sostenibles del litoral gironí (en endavant, PDU). 

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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El PTCG estructura les seves propostes en tres sistemes:  
 
Sistema d'espais oberts 

Sòl de protecció especial 

El Pla atorga la categoria de protecció especial a aquells sòls no urbanitzables en què concorren valors 
que justifiquen un grau de protecció altament restrictiu de les possibilitats de transformació que els 
poguessin afectar. Aquesta categoria comprèn els espais que han estat protegits per la normativa 
sectorial com el Pla d’Espais d’Interès Natural i la Xarxa Natura 2000 i aquells sòls no urbanitzables que 
pels seus valors naturals o per la seva localització en el territori, es consideren els més adequats per a 
integrar una xarxa permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el 
conjunt d’espais oberts del territori amb els seus diferents caràcters i funcions. 

Sòl de protecció preventiva 

La categoria del sòl de protecció preventiva, està constituïda per aquells sòls, classificats com a no 
urbanitzables en el planejament urbanístic vigent, que no han estat inclosos en la protecció especial en la 
protecció territorial. 

El Pla considera que cal protegir preventivament aquest sòl, sense perjudici que mitjançant el 
planejament d’ordenació urbanística municipal i en el marc de les estratègies que el pla estableix per a 
cada assentament, es puguin delimitar àrees per a ser urbanitzades i edificades, si escau. 

El PTPCG atorga a Begur una estratègia acotada al medi físic on s’ubica el municipi i a la protecció del 
sòl no urbanitzable que li atorga el Pla. 

A Begur, el PTPCG considera la major part del sòl no urbanitzable com a sòl d'especial protecció. Atorga 
aquesta categoria als sòls que integren l’EIN Muntanyes de Begur i els àmbits de protecció per hàbitat, 
així com els sòls destinats a usos agrícoles en la plana d’Esclanyà 
 
Sistema d'assentaments 

El sistema d’assentaments és una categoria propositiva bàsica del planejament territorial, sobre la qual el 
Pla aplica les estratègies de creixement, canvi d’ús i reforma interior, consolidació i millora urbana i 
manteniment del caràcter rural. 

L’estratègia de desenvolupament urbanístic que el PTPCG assigna a Begur s’identifica com a creixement 
moderat en el nucli vell de Begur 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. Per als petits nuclis 
d’Esclanyà, els Blanquers, Rajoleries i Mas Domingo fixa una estratègia de millora i compleció.  

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. 

S’ha de fer esment que pel que fa a la delimitació dels assentaments, el planejament urbanístic i les 
estratègies de desenvolupament, l’article 3.4 de les Normes d’ordenació territorial estableix que en cas 
de dubte o contradicció, preval l’àmbit que realment tinguin el sòl urbà i l’urbanitzable en els instruments 
urbanístics que estiguin aprovats definitivament en el moment de l’aprovació definitiva del Pla territorial. 
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PTPCG. Plànols sistema d’assentaments: Detall d’estratègies per al municipi de Begur 
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Sistema d'infraestructures i mobilitat 

Per a la xarxa viària de Begur el PTPCGreconeix l’estructura principal existent, amb un paper 
preponderant de les connexions amb l’autovia C-31, a través de la carretera de Regencós per Ponent i la 
ronda de Palafrugell i la carretera d’Esclanyà pel Sud. 

 
 
PTPCG. Plànol d’infraestructures de mobilitat i transport 
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A.2.3 Pla director urbanístic del Sistema costaner 

Aquest instrument de planejament urbanístic supramunicipal es plantejava l’ordenació del sistema 
costaner de Catalunya, amb la tramitació de dos plans directors: 

 El Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) va ser provat definitivament pel Conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques el 25 de maig de 2005. 

 El Pla director urbanístic del sistema costaner dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors 
de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat (PDUSC-2) va seraprovat definitivament pel 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 16 de desembre de 2005.Aprovada definitivament 
una versió refosa pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 01/08/2014 

El primer Pla director identifica els espais costaners que no han sofert un procés de transformació 
urbanística, classificats pel planejament vigent com a sòl urbanitzable no delimitat i sòl no urbanitzable, i 
preservar-los de la seva transformació i desenvolupament urbà. 

El segon Pla director identifica els espais costaners classificats pel planejament general vigent com a sòl 
urbanitzable delimitat, sense pla parcial aprovat definitivament, que per la seva posició territorial amb 
relació als objectius de protecció definits al PDUSC-1 s’han de preservar de la seva transformació i 
desenvolupament urbà, o bé s’hi ha d’establir directrius i condicions específiques per al seu 
desenvolupament. 

 

 

PDUSC. Plànol d’ordenació 0.7 
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La modificació del POUM de 2007 per adaptació al PDUSC   

Per donar compliment a la obligació d’adaptar el planejament municipal a les determinacions dels Plans 
directors urbanístics abans referits, l’Ajuntament de Begur va promoure una modificació puntual del 
POUM per adaptació al PDUSC. Va ser aprovada definitivament per acord de la CTUG de data 
20/04/2007 i publicat al DOGC 4922 de data 10/07/2007. 

La modificació en el cas del PDUSC-1 fa una transposició de la zonificació urbanística del Pla director, 
d’acord amb les Unitats territorials de regulació del sòl costaner (UTR-C) que delimita: 

- Sòl no urbanitzable costaner inclòs en el PEIN (clau NU-CPEIN i codi gràfic CPEIN). Sòls delimitats 
dintre la UTR-C 051 PEIN Muntanyes de Begur 

- Sòl no urbanitzable costaner 1 (clau NU-C1 i codi gràfic C1). Sòls delimitats dintre les UTR-C 052 
Puig Rodó; 053 La Borna Nord; 054 Es Quinze; 055 La Borna Sud; La Platja Fonda; Puig de Son Ric 
i 058 Mas Llort (que el PDUSC-1 anomena erròniament Mas Llorp) 

- Sòl no urbanitzable costaner 3 (clau NU-C3 i codi gràfic C3). Sòls delimitats dintre la UTR-C 057 Puig 
de Son Ric. 

- Sòl urbanitzable delimitat (clau UD ). Sòls delimitats dintre del sector UD-12 / S-8 Sa Riera. 

 

MPOUM de Begur 2007. Plànol d’ordenació Q-4 (escala original 1/5.000) 
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Pel que fa al PDUSC-2, en el moment de l’aprovació inicial aquest document incloïa dos sectors 
urbanitzables del municipi de Begur: el sector S-8 Sa Riera i el sector S-28 Pedrera de S’Antiga, als 
efectes de determinar si aquests sectors s’havien de desclassificar o bé imposar algun tipus de restricció 
al seu desenvolupament. 

Finalment el PDUSC-2 va excloure del seu àmbit el sector S-28 Pedrera de S’Antiga, respectant la seva 
condició de sòl urbanitzable delimitat en els termes definits pel POUM de 2003 i va regular unes 
condicions específiques per al sector UD-12 / Sector S-8 Sa Riera, que restava com a sòl urbanitzable 
delimitat amb restriccions en la seva ordenació. 

 

L’adaptació també va incloure una transposició de la normativa del Pla director a les normes 
urbanístiques del POUM introduint dos annexos normatius, un referit al règim del sòl urbanitzable 
delimitat i un altre al règim del sòl no urbanitzable. 

Pel que fa a les determinacions normatives del PDUSC-2, l’adaptació fa una transposició de la normativa 
del Pla director i modifica la fitxa urbanística del sector UD-12 / S-8 Sa Riera. 

La modificació aprovada va permetre la transposició a una escala adequada -1/5.000 en el cas dels sòls 
no urbanitzables i 1/1.000 en el cas dels sòls urbanitzables- i la correcta delimitació dels sòls que 
integren l’Espai d’Interès Natural Muntanyes de Begur, que apareix qualificat amb les corresponents 
claus urbanístiques NU-C-PEIN, d’espais no urbanitzables dintre PEIN. 
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A.2.4 Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí 
 
 El Pla director urbanístic de revisió de sols no sostenibles del litoral gironí s’ha aprovat definitivament, 

segons un acord de la Comissió de Territori de Catalunya de data 28 de gener de 2021, edicte 
d’11/02/2021 i publicat l’acord en el DOGC número 8341 de data 15/02/2021. Una modificació puntual 
de les seves normes va ser aprovada per resolució del Conseller de Polítiques Digitals i Territori per 
edicte de 8 de setembre de 2021 i publicat  en el DOGC número 8504 de data 17/09/2021 

El Pla director té per objectiu general l’avaluació d’aspectes bàsics de desenvolupament sostenible dels 
sòls d’extensió urbana previstos pels planejaments municipals no adaptats al Pla territorial parcial de les 
Comarques Gironines (PTPCG), per tal d’adaptar-los als principis i directrius de sostenibilitat establerts 
per la legislació i el planejament vigents i l’adaptació paisatgística de l’ordenació i l’edificació dels sòls 
que es desenvolupen en edificació aïllada, en tots els municipis, tant amb planejament general no 
adaptat com adaptat al PTPCG. 

2. Aquest objectiu general es concreta en 5 objectius específics: 

a. Adaptar els sòls d’extensió urbana a les estratègies de desenvolupament dels nuclis i a les 
directrius per als sistemes urbans establertes pel planejament territorial parcial vigent. 

b. Adaptar els sòls d’extensió urbana als principis d’urbanisme sostenible de continuïtat, compacitat, 
complexitat i preservació dels sòls amb pendent igual o superior al 20%. 

c. Adaptar la delimitació dels àmbits d’extensió urbana a les proteccions territorials en matèria 
ambiental. 

d. Adaptar la delimitació dels àmbits d’extensió urbana a les determinacions vigents en matèria de 
riscos naturals i tecnològics. 

e. Establir disposicions per tal d’incorporar els objectius de qualitat paisatgística del catàleg de 
Paisatge de les comarques gironines i les directrius de paisatge incorporades al PTPCG als sòls amb 
edificació aïllada dels 22 municipis del litoral. 

Determinacions relatives als sectors de planejament 

Sectors que no es revisen 

Del conjunt de 29 sectors o àmbits d’extensió urbana delimitats en el POUM de Begur i objecte d’estudi 
en el document d’Avanç del Pla director, el document d’aprovació definitiva ha considerat que un total de 
12 sectors no han de ser objecte de cap determinació específica, bé perquè no són objecte de revisió (7 
sectors) o bé perquè no són objecte de afectació respecte dels objectius del Pla  (5 sectors). 

En la majoria d’aquest casos es produeixen una d’aquestes circumstàncies: es tracta de sectors 
desenvolupats de manera total o parcial o bé corresponen a sectors de reserva de creixement urbà a la 
vora dels nucli de Begur o d’Esclanyà.  

Sectors amb determinacions específiques 

Del conjunt de  sectors o àmbits d’extensió urbana inclosos originalment en el document d’Avanç del Pla 
director, el document d’aprovació definitiva ha considerat que un total de 12 sectors han de ser objecte 
d’actuacions d’extinció i s’han desclassificat i han passat al règim de sòl no urbanitzable.  

Finalment, el document d’aprovació definitiva ha considerat que un total de 6 sectors han de ser objecte 
d’actuacions de modificació del seu àmbit, de reducció i/o canvi de paràmetres.  

Els sectors objecte d’extinció  es corresponen tots ells a àmbits no transformats o desenvolupats, amb 
l’excepció del cas singular dels polígons d’Aiguafreda.  En el cas dels sectors objecte de l’estratègia de 
modificació o bé són àmbits envoltats de sòls urbans als quals se’ls aplica una regulació de paràmetres o 
correspon a sectors a desenvolupar en espais contigus a espais PEIN.  

S’ha de fer notar que la categoria de regulació de cadascun dels sectors esmentats (ja sigui extinció, 
modificació o sense cap afectació) no coincideixen necessàriament amb les categories de risc que els hi 
atorga el document ambiental del Pla director.  
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 PDURSNSLG. Delimitació de sectors i tipus d’actuació per al municipi de Begur 

 

 

 



Avanç de Pla d’ordenació urbanística municipal de Begur.  Fase 2: Avanç de POUM                                                                       Febrer de 2023 / 25 

Determinacions relatives a la regulació normativa 

Directrius de planejament 

El Pla director distingeix diferents graus en la seva regulació d’ordenació: 

 Les determinacions, que són d’aplicació directa i executives a partir a l’entrada en vigor d’aquest. 

 Les directrius, que obliguen al planejament general municipal a adaptar-se per incorporar-les. 

 Les recomanacions, que obliguen al desenvolupament de planejament al seu compliment o a justificar 
el seu no compliment.. 

Àmbits edificats 

El Pla director introdueix el concepte d’ambients edificats que constituiran els àmbits per a dur a terme 
una ordenació més detallada del paisatge.  

El planejament general haurà d’identificar aquests ambients edificats i establir la regulació urbanística 
d’integració paisatgística diferenciada. 

Sòls pendents d’ordenació  

El Pla director estableix per els àmbits que han de tramitar planejament derivat el contingut específic en 
base a una millor integració paisatgística de les noves extensions.  

Imposa la redacció obligatòria d’un Estudi d’impacte i integració paisatgística (EIIP) i determina criteris 
d’ordenació de l’edificació, adaptació topogràfica, espais no construïts, etc. 

Sòls ordenats 

El Pla director estableix per els àmbits de sòls urbans el contingut específic de les llicències d’obres en 
base a certs criteris d’integració paisatgística de les noves edificacions.  

Determina criteris d’ordenació de volums, agrupació de parcel·les, adaptació topogràfica i implantació de 
l’edificació, tractament d’espais no edificats, etc.  
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A.2.5 Espais naturals protegits o zones de protecció 
 

Pla d'espais d'interès natural 

 D’acord amb la Llei 12/1985, de 14 de juny, d’espais naturals, el Pla d’espais d’interès natural és un 
pla territorial sectorial i estableix les determinacions necessàries per a la protecció bàsica dels espais 
naturals que hi són inclosos, d’acord amb els seus valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals, 
socials, didàctics o recreatius (article 15). 

Amb aquesta finalitat, el PEIN inclou un apartat de Normes de protecció i regulació d’usos que són de 
compliment obligat en el seu àmbit. Aquestes Normes, que formen el document 3 del PEIN, van ser 
publicades en el DOGC, juntament amb el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla 
d'espais d'interès natural.  

Tanmateix cal tenir en compte que, posteriorment a l’any 1992, el règim de protecció aplicable en els 
espais del PEIN ha estat modificat o completat amb decrets de modificació o a través de la legislació 
sectorial aprovada posteriorment. En aquest sentit, pel que fa a la determinació del règim aplicable al 
PEIN cal remetre’s a les normes aprovades l’any 1992 i a un conjunt de disposicions posteriors. 

El PEIN estableix unes directrius que marquen la planificació i la gestió de l’espai: 

 La prohibició d’actuacions que impliquin modificacions o canvis essencials en determinades 
formacions vegetals o sistemes naturals (sistemes limnològics, vegetació de ribera, etc.).  

 La protecció de les aigües superficials i subterrànies.  
 

 
 Delimitació del PEIN “Muntanyes de Begur” 1992 (escala original 1/50.000) 
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Pla especial de protecció Muntanyes de Begur 

 L’àmbit de l’espaí Muntanyes de Begur va ser definit inicialment amb l’aprovació del PEIN l‟any 1992 
(Decret 328/1992, de 14 de desembre). Posteriors modificacions (Decret 23/2003, de 21 de gener i 
l’Acord de Govern 112/2006, de 5 de setembre, de designació de les zones especials de protecció 
d’aus i la proposta de llocs d’importància comunitària) li atorguen la configuració actual a aquest espai 
natural.  

 Pel que fa a la delimitació precisa d’aquests espais, l’article 5 de la Llei 12/1985, d’espais naturals i el 
Decret 328/1992 d’aprovació del Pla d’espais d’interès naturals, estableixen que els Plans d’especials 
de protecció són els instruments per a la delimitació definitiva d’aquests espais i per a l’adopció de 
normes de protecció específica.  

 El corresponent Pla especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge “Muntanyes de Begur”, 
estava en fase de treballs previs de redacció per part del Departament de Medi Ambient en el moment 
de la tramitació del POUM de Begur a 2003 i només ha arribat al tràmit d’aprovació inicial, publicat al 
DOGC núm. 5672 de data 16/07/2010). 

 

Plànol O-1 d’ordenació del PEP “Muntanyes de Begur”  
Aprovació inicialpublicada al DOGC 16/07/2010 (escala original 1/10.000) 
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Xarxa Natura 2000  

El 21 de maig de 1992, la Unió Europea (UE) va aprovar la Directiva Hàbitats, o Directiva 92/43/CEE. 
L'annex I d'aquesta Directiva establia una relació d’hàbitats anomenats hàbitats d’interès comunitari 
(HIC). L'objectiu general de la Directiva Hàbitats és la conservació de la biodiversitat al territori de la Unió 
Europea (UE), mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i les espècies de flora i fauna silvestres. 
Per aconseguir-ho, estableix la creació d'una xarxa d'espais naturals protegits a escala europea, la Xarxa 
Natura 2000. 

La xarxa Natura 2000 consta de dos tipus d’espais: 

 ZEC: Zones d’especial conservació (la Generalitat proposa la llista de Llocs d’Importància 
Comunitària – LIC- que la Comissió europea aprova definitivament. Posteriorment, la Generalitat les 
declara com a ZEC) 

 ZEPA: Zones d’especial protecció per a les aus (les aprova directament la Generalitat de Catalunya) 

A Catalunya la Llei 12/2006, que modifica la Llei 12/1985, d’espais naturals, determina que tots els 
espais de la xarxa Natura 2000 (ZEC i ZEPA) s’inclouen automàticament al PEIN en el moment de la 
seva declaració. 
 

 
 
Àmbit de l’Espai “Litoral Baix Empordà” (codi ES5120015) 
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A.3 ESTRUCTURA URBANA, INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT I SERVEIS 

 
 
A.3.1  Estructura urbana  

La peculiar morfologia del municipi de Begur, amb uns relleus força acusats i una línia de mar molt extensa 
i retallada, condicionen de manera clara la seva estructura urbana i la ubicació dels assentaments 
residencials que la conformen. 

Ens trobem en primer lloc amb el nucli antic de Begur, pròpiament dit, que se situa en l’interior del terme 
municipal, a una alçada d’uns 200 metres sobre el nivell del mar, separat de la costa per motius de defensa 
i articulat al voltant de l’antic castell medieval. 

Un segon nucli medieval s’articula al voltant de l’església i el Castell d’Esclanyà, en la plana de Palafrugell 
que és on se situen els sòls amb valor agrícola del municipi. 

Seguint els cursos dels diferents torrents i rieres es disposen els antics camins que connectaven el nucli 
antic de Begur amb els nuclis mariners del litoral -Sa Riera, Aiguafreda, Sa Tuna, Fornells i Aiguablava. 

A nivell de configuració urbana dels nuclis referits els episodis de pirateria en les costes de Begur es 
tradueix en la presència de diverses torres de defensa que constitueixen un  element característic del 
patrimoni arquitectònic del nucli. 

Així mateix la crisi de principis del XIX del sector del corall i una emigració massiva a l’illa de Cuba en 
busca de fortuna va originar una posterior tornada dels fills d’aquella emigració que ha donat lloc a un 
singular patrimoni arquitectònic al nucli antic en forma de les cases dels indianos. 

Fins el primer terç del segle XX, l’agricultura i la indústria surera foren les principals activitats econòmiques 
del poble que a partir de la segona meitat del segle van quedar completament relegades per l’activitat 
turística que ha esdevingut la principal font de recursos del municipi. 

La configuració muntanyosa de Begur, la ubicació dels nuclis primigenis i la seva relació amb els antics 
nuclis mariners i, finalment, l’especialització en l’activitat turística del municipi ha determinat l’estructura dels 
diferents teixits urbans del municipi: 

 El nucli antic de Begur, d’edificació alienada a carrer amb patis i antics horts, en un conjunt que 
envoltant l’antic Castell. Concentra bona part de la població resident i molt de les dotacions i 
equipaments municipals. 

 Les urbanitzacions d’extensió contigües a aquest nucli -Son Ric, Sa Roda, Les Arenes, Sa Fontansa- 
en bona part en forma d’edificació de ciutat jardí però que han esdevingut àmbits amb predomini de 
l’habitatge de primera residència. 

 Al Sud del turó de Sa Roda, en la vessant descendent cap a la plana d’Esclanyà se situa la 
urbanització Residencial Begur, inicialment concebuda com a ciutat jardí dedicat a segona residència 
i turisme però que de manera progressiva està esdevenint un nucli de residents habituals. 

 Al voltant del petit nucli medieval d’Esclanyà, es disposen altres teixits residencial amb diferents 
disposicions -Font Martina, Les Argiles i Blanquers en forma de ciutat jardí- i altre a tocar del terme 
de Palafrugell -el barri de Sant Josep- que constitueix un petit eixample residencial,  

En les vessants de les muntanyes de Begur que baixen cap els antics nuclis mariners es disposen diversos 
assentaments residencials de baixa densitat que ocupen una gran extensió d’aquestes muntanyes, entre el 
nucli principal i la línia litoral: 

 La vessant cap a la cala de Sa Riera, que comença a La Xarmada, continua en les antigues 
urbanitzacions del Mas Gispert, Es Valls, Mas Mató, La Coma, Catalònia , Sa Punta Negra i la Platja 
del Racó, totes elles en forma de ciutat jardí i amb presència majoritària de segones residències o 
establiments turístics. 

 La línia de costa entre Sa Riera i Aiguafreda on se situen les antigues urbanitzacions de Port d’es Pi i 
S’Antiga fins connectar amb el sector de Sa Nau Perduda. 

 La vessant cap a Aiguafreda, des la Creu d’en Ralló, el Mas Prats i la urbanització d’Aiguafreda i el 
Cap Sa Sal, també prioritàriament dedicat a segona residència. 

 El trencall cap a la Cala de Sa Tuna amb la urbanització del Pic dels Ocells i el nucli mariner de Sa 
Tuna 

 La carretera cap el Cap de Begur des de Son Molas que connecta amb la antiga urbanitzacií de La 
Borna, situada a recer del Puig d’en Bona. 

 La vessant de baixada a Fornells i Aiguablava amb les antigues urbanitzacions de Ses Costes i 
Vancells, Platja Fonda, Can Ferran, Es Castellet, Ses Falugues, Montcal i Aigua Xellida, amb total 
preeminència de la segona residència i amb la presència destacada dels establiments hoteleres de 
Fornells i del Parador d’Aiguablava. 
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 I finalment, sobre l’eix de la carretera a Begur a Palafrugell per Esclanyà se situen les antigues 
urbanitzacions de Casa de Camp i Cantallops, també en forma de teixits de baixa densitat per a 
segona residència. 

En l’eix de la carretera de Begur a Palafrugell per Regencós se situa el polígon de la Riera d’Esclanyà, 
l’única àrea especialitzada del municipi dedicada a usos industrials, en continuïtat amb els polígons 
industrials situats al terme municipal de Palafrugell. 
 
 

A.3.2  Infraestructures de mobilitat  
 
La mobilitat 

S’entén per mobilitat el conjunt de desplaçaments de persones que es produeixen en un territori 
determinat. La mobilitat quotidiana és aquella que es genera per motius laborals, d’estudis, de consum i 
d’accés a serveis, en contraposició a la mobilitat motivada per lleure. 

La mobilitat és un element de pes en l’estructuració i en l’evolució de les ciutats. La xarxa de 
comunicacions, tant a escala municipal com supramunicipal, afecta molt l’estructura de les ciutats i 
pobles, i per tant també el model de municipi. De fet, la qualitat de vida que ofereix un poble, ciutat o 
municipi està molt vinculada amb la facilitat per desplaçar-se. Les possibilitats de desplaçament no 
només depenen de la xarxa de comunicacions, sinó també de l’eficàcia del transport públic. Per això, en 
aquest capítol s'avaluen conjuntament la mobilitat i els mitjans de transport. 

L'anàlisi que es presenta en aquest capítol s'ha dut a terme des de la perspectiva de les implicacions 
ambientals que la mobilitat i el transport poden comportar. La mobilitat és un vector directament 
relacionat amb altres vectors, com ara el planejament i la qualitat atmosfèrica. Pel que fa a la qualitat de 
l’aire, s’estima que, globalment, el transport és responsable del 62% de les emissions de monòxid de 
carboni, del 50% de l’òxid de nitrogen, del 33% dels hidrocarburs i del 17% dels diòxids de carboni 
(Autoritat del Transport Metropolità, 1997). 

La valoració de l'estat de la mobilitat i el transport a Begur s'ha dut a terme a partir de les dades 
procedents de les bases de dades CP/91 i EP/96 de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), així 
com de les dades recopilades específicament per aquest estudi. 
 
La xarxa viària rodada 
 

• Xarxa viària supramunicipal 

Tot i que el Baix Empordà no té cap autopista ni ferrocarril, les comunicacions de la comarca es 
poden consideren força bones gràcies a la presència d’una xarxa de carreteres comarcals i locals 
força densa. 

A nivell comarcal les principals vies de comunicació són: 

− L’eix Girona-La Bisbal-Palamós (C-66) 

− L’eix Verges-Torroella de Montgrí-Pals-Palafrugell-Palamós (C-31) 

El conjunt d’aquests eixos cobreix gran part del Baix Empordà. La resta de vies de comunicació 
interior cohesionen el territori. Com a complement a tots aquests eixos cal ressaltar la relativa 
proximitat de l’autopista A-7 i el ferrocarril, els quals transcorren propers al límit accidental de la 
comarca. Altres infraestructures viàries properes són l’Eix Transversal (C-25) amb el qual s’enllaça a 
l’alçada de Cassà de la Selva; la N-II, a l’alçada de Girona; i una mica més allunyada, la C-32 (antiga 
A-19) a Palafolls). 

Aquesta xarxa de carreteres permet una connexió relativament ràpida i eficaç amb els principals 
punts estratègics comarcals i supraprovincials. A continuació es presenta una síntesi de les distàncies 
respecte vies preferencials i punts estratègics de la comarca. 

− Connexió amb l’Eix Transversal, 50 km. 

− Connexió amb el ferrocarril (RENFE) a Flaçà, 28 km. 

− 16 km de la Bisbal d’Empordà. 

− 45 km de Girona. 

− 68 km de la frontera amb França. 

− 130 km de Barcelona. 

De totes maneres, s’ha de tenir en compte el fet que Begur, malgrat trobar-se a prop d’eixos de 
comunicació viària relativament importants, queda força aïllat de qualsevol ruta de pas important, de 
forma que no s’hi aprecien les sinergies típiques dels municipis ubicats en itineraris de pas destacats 
o connectats directament a vies de comunicació principals; aquestes sinergies es concreten en els 
beneficis econòmics que es deriven del pas diari d’un nombre elevat de viatgers, malgrat no ser 
municipis de destí final (desenvolupament de l’activitat industrial, empresarial o residencial). 
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• Xarxa viària municipal 

A escala municipal, el POUM de 2003 agrupa les vies de comunicació en funció de la seva jerarquia i 
caràcter: 

Xarxa distribuïdora bàsica 

A part dels eixos C-66 i C-31, assenyala els següents: 

− Distribuïdors supramunicipals: la carretera GI-650 de Palafrugell a Pals, la carretera comarcal GI-
653 de Regencós a Begur, i la carretera comarcal GI- 6531 de Begur a Palafrugell per Esclanyà. 

− Carreteres locals: enllacen la vila de Begur amb els nuclis de Sa Riera (via de comunicació de 
Begur a Sa Riera), Sa Tuna (GIP-6535) i Fornells-Aiguablava (GIP-6532). 

Xarxa local secundària o arterial 

Constituïda per la resta de vies de la xarxa bàsica. S’inclouen, en aquest grup, les següents: 

− Via de comunicació de Begur a la Platja del Racó, pel convent de Santa Reparada, Els Torradors i 
la urbanització Catalònia. 

− La via de cornisa marítima entre Sa Riera i Sa Tuna, passant pel Port d’es Pi, S’Antiga i 
Aiguafreda 

− La via de entre Sa Tuna i el Semàfor del cap de Begur, passant per la urbanització la Borna. 

− La carretera de Begur al Semàfor, passant pel Puig de Sa Guàrdia. 

− L’enllaç d’Aiguablava amb Tamariu, passant pel Sector Sud d’Aiguablava i Aigua Xelida 

 
     Xarxa viària bàsica. Font: elaboració pròpia 

D’aquesta xarxa viària local, d’una longitud total de 56,61 quilometres, en surt tota la xarxa de 
carrers interns de les urbanitzacions, així com la xarxa de camins. 

Tot i la bona accessibilitat del municipi cal dir que en determinades èpoques de l’any l’elevada 
afluència i l’augment constant en el flux de vehicles genera col·lapses importants, sobretot als 
accessos i l’entorn de les platges; aquest fet està directament relacionat amb les dimensions de 
les carreteres (que sovint són estretes i amb molts revolts), i també amb la manca d’espai suficient 
per acollir al gran volum de vehicles que arriba a les platges; aquest fet, però, es produeix 
únicament en els mesos d’estiu (juliol i agost). 
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Marc organitzatiu i competencial 

El marc competencial en l’àmbit de la mobilitat es reparteix entre diferents administracions i a 
diferents nivells. Pel que fa a les vies bàsiques, les competències són les següents: 
 
Via Competència Origen/Destinació 

C-31 Generalitat de Catalunya Palafrugell–Regencós  

GI-653 Diputació de Girona Regencós–Begur  

GI-6531 Diputació de Girona Begur - Palafrugell (per 
  Esclanyà)  

GIP-6532 Ajuntament de Begur Begur-Aiguablava  

GIV-6534 Ajuntament de Begur Begur– Cap SaSal  

GIV-6535 Ajuntament de Begur Begur-SaTuna  

Xarxa urbana Ajuntament de Begur -  

 
Carrers per a vianants 

Bona part del nucli antic de Begur està reservat per a la circulació exclusiva dels vianants. Aquesta és 
una iniciativa important pel que fa a la mobilitat, ja que afavoreix una acció tan innòcua (quan no 
beneficiosa) per al medi ambient, com és la priorització dels desplaçaments a peu front als 
desplaçaments en vehicles motoritzats. A més, és sabut que la peatonalització dels carrers afavoreix 
molt l’activitatcomercialenaquestesviesiderivaenunincrementdelaqualitatdevidaen quan s’incrementa 
l’espai per a l’interrelació de les persones i disminueix la contaminació acústica produïda pel vehicles de 
motor. 

Els carrers per a vianants de Begur són els que es troben a l’entorn de la Plaça de la Vila i de la Plaça de 
l’Església. A més, també esta restringida la circulació dels vehicles motoritzats en la Pujada al Castell i el 
Carrer del Castell.  
 
Camins rurals i senders 

Al municipi hi ha diversos camins rurals i senders entre els quals trobem un sender de gran recorregut 
(GR), i un sender de petit recorregut (PR) inclòs en la Col·lecció d’Itineraris del Baix Empordà, que són 
circuits de caràcter circular i de recorreguts curts. El manteniment d’aquests senders està coordinat pel 
Consell Comarcal del Baix Empordà, amb la col·laboració dels ajuntaments. Dins del municipi destaquen 
els següents camins: 

− Els camins rurals: S’inclouen, en aquest grup, un gran nombre d’antics camins que eren utilitzats per 
accedir als conreus. La majoria d’ells encara es conserven sense pavimentar, i són utilitzats pels 
residents. Es citen, com a més importants, el camí de les Vinyes de Matilde, el camí de Begur a 
S’Antiga pel Puig de la Coma, el camí de Mas Rostell, el camí del Pedregar, el camí de Mayola, el 
camí de Can Frigolet, etc. 

− El sender de Gran Recorregut GR-92. És el més llarg del territori peninsular i circula per tota la façana 
marítima del Baix Empordà. Dins el TM de Begur, el GR-92 entra pel sud, per una zona propera a la 
urbanització d’Aigua-Xelida, fins arribar al Mas Llort, segueix per terrenys situats al peu del Montcal, 
travessa la urbanització Residencial Begur, la baixada de Sa Roda, i a través del Bosc Major, es 
dirigeix vers l’oest, cap al nucli urbà de Pals. 

− La ruta de Puig Rodó, Aiguafreda i Es Quinze. El Consell Comarcal del Baix Empordà ha adequat un 
recorregut que aprofita antics camins que s’utilitzaven per connectar el nucli urbà amb les cales. 
Partint del Mas d’en Pinc, el camí baixa cap al Cap des Forn, passant pel Puig Rodó. El recorregut 
continua per la carretera que va fins a S’Antiga, per després dirigir-se cap a Sa Riera. Tornant a 
enllaçar amb la carretera de S’Antiga es reprèn el camí en direcció a Aiguafreda pel camí de ronda, i 
des d’aquí, torna a pujar cap al Mas d’en Pinc. 

− Camí d’Aiguablava a Esclanyà. Aquest camí parteix del Parador Nacional d’Aiguablava i, travessant 
els boscos de Ses Falugues i l’entorn del Montcal, comunica amb el GR-92 a l’alçada de Mas Llort, 
aproximadament. 

− Els camins de ronda. Els camins de ronda, situats de forma estratègica en el límit entre la terra ferma 
i el domini marítim, constitueixen una xarxa de senders peatonals de gran interès. Aquests camins 
han tingut un paper important al llarg de la història com a vies de comunicació. En general, amb 
aquests camins quedava garantida la connexió entre diferents nuclis urbans sense la necessitat de 
recórrer a la xarxa radial de vies de comunicació. Malauradament, en els darrers anys, una gran part 
d’aquests camins ha anat desapareixent, ja sia per falta d'ús, o bé degut a la urbanització 
indiscriminada que ha tingut lloc en alguns espais costaners. En el terme municipal de Begur, en els 
últims anys s’ha realitzat treballs d’adequació i recuperació dels trams següents: 
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• Camí de ronda d’Aiguablava a Aigua Xelida. Projecte de la Dirección General de Costas del 
Ministeri de Medi Ambient. Correspon a un sender històric que transcorre pels caps dels penya- 
segats existents entre les cales d’Aiguablava i Aigua-Xelida (a Palafrugell), passant pel Parador 
Nacional, els boscos de la Font Toixona, i la punta des Bisbe. La seva execució està prevista per 
l’any 2003-2004. 

• Camí de ronda de la Platja del Racó a Sa Riera. Projecte de la Dirección General de Costas del 
Ministeri de Medi Ambient. Aquest camí de ronda discorre per una zona força urbanitzada, 
comunicant algunes cales d’elevat interès turístic, com ara la cala de l’Illa Roja.  

• Camí de ronda de S’Eixugador a la cala d’Aiguafreda. Projecte de la Dirección General de Costas 
del Ministeri de Medi Ambient. Aquest camí de ronda, executat el 2013 discorre per una zona força 
urbanitzada, comunicant algunes cales d’elevat interès turístic, com ara la cala de Sa Tuna i la 
cala d’Aiguafreda. 

• Camí de ronda entre la punta de la Creu i la Punta de Ses Negres. Arranjat parcialment per part de 
l’Associació NEREO, amb el suport de l’Ajuntament de Begur. Transcorre pel cap dels penya-
segats d’aquest tram de costa, d’elevat valor paisatgístic i natural. 

• Camí de ronda a la Cala de Ses Orats i acces a la platja Malaret. Projecte de l’Ajuntament de 
Begur. Assegura la continuïtat del camí de ronda entre la cala d’Aiguablava i el Port de Fornells. 
Executat aquest mateix any 2022. 

En general, s’ha de continuar amb les tasques de recuperació i de manteniment d’aquests camins, 
tenint en compte la importància del seu accés públics al litoral i el seu paper potencial com a vies 
per a l’extinció d’incendis. Aquesta informació es considera de gran importància i hauria de formar 
part d’un Pla de Prevenció d’Incendis Forestals. 

 
Carrils bici 

Actualment només existeix un tram de via reservada per a la circulació de bicicletes en el municipi, en 
l’anomenat Vial de Circumval·lació del Nucli antic de Begur, des del Parc de l’Arbreda fins a 
l’encreuament amb el Camí de Mar. 

Des del Consell Comarcal del Baix Empordà s’impulsa el projecte de creació d’una xarxa de rutes ciclo-
turístiques, la qual aprofitaria les carreteres i camins actuals. En el cas de Begur es preveu habilitar, a tal 
efecte, la carretera que va a Palafrugell per Esclanyà (GIP-6531) i la carretera de Begur a Regencós (GI-
653). 

 
Línies fèrries 

Al municipi no hi ha cap línia fèrria. La més propera és la que circula a l’oest del Baix Empordà passant 
per  Girona, Celrà, Flaçà, Figueres, etc. i va fins a Portbou i Cerbère. 
 
El Port d’Aiguablava 

La Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals, en 
l’article 9 estableix que el Pla de ports és el instrument per mitjà del qual es determinen les grans línies 
de planificació i ordenació de les infraestructures i els serveis del sistema portuari que és competència de 
la Generalitat de Catalunya, en el marc de les directrius que estableix el planejament territorial general. 

Atès que els principals objectius plantejats en el Pla de ports de Catalunya 2007- 2015 han estat assolits, 
s’ha considerat necessari endegar un procés que ha culminat amb l’elaboració d’un nou Pla de ports de 
Catalunya Horitzó 2030. 

Dintre del nucli de Fornells, es troba el Port d’Aiguablava del qual és titular l’organisme de Ports de la 
Generalitat i explotat en règim de concessió administrativa pel Club Nàutic Aiguablava. 

La superfície total del port és de 3.257 m2 dels quals 1.907 m2 corresponen a mirall d’aigua i la resta de 
1.350 m2 són d’ocupació en terra. 

La modalitat d’autorització d’ús és la de Port esportiu, amb un nombre total de 61 amarratges dels qual 6 
són en règim de tarifa d’ús públic 
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Port d’Aiguablava. Font Pla de Ports 

 
Aparcaments 

Nucli antic de Begur 

Al nucli antic de Begur i al seu voltant existeixen els següents aparcaments i estacionaments de titularitat 
municipal: 

− P1  Vinya Artiga 

− P2  L’Arbreda / Camí de Sa Riera 

− P3  La Font de Baix 

− P4  Cruïlla Sa Riera  

− P5   Castell 

− P7   Sot d’en Ferrer 

− P8   Camí del Mar 

− P9   Onze de Setembre 

− P10 Plaça dels Indians 

− P11 Pavelló   

Corresponen a una antiga promoció municipal, actualment en règim de concessió administrativa el 
següent: 

− Plaça Forgas 

Antics nuclis mariners i platges 

Fora del nucli antic de Begur, en antics nuclis mariners, a la vora de les cales i platges es troben els 
següents aparcaments i estacionaments de titularitat municipal: 

− Sa Riera 

− Càmping El Maset a Sa Riera 

− Aiguafreda 

− Sa Tuna (soterrani) i Sa Tuna (plaça) 

− Aiguablava 
  

Els aparcaments municipals funcionen en règim de control horari i tarifari (zona blava) en latemporada 
d’estiu (juny a setembre) i en règim lliure fora de la temporada d’estiu 
 
El Parc de vehicles 

D’acord amb les dades de l’Idescat el parc de vehicles per l’any 2021 era el següent: 
 
Parc de vehicles unitats 

Turismes 2.887 
Motocicletes 1.168 
Vehicles industrials 938 
Altres 227 

  
Total municipi 5.220 
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Pel que fa a la densitat de vehicles (vehicles per persona), el municipi tenia l’any 2001 una densitat de 
vehicles de 891 vehicles per cada 1.000 habitants i ja era força superior a la del conjunt de Catalunya, 
que es situava en 630 veh/1.000 hab. I encara superior però més propera, al ratio de la comarca, que se 
situava entorn dels 850 veh/1.000 hab. Aquesta densitat ha augmentat fins els 1.292 vehicles per cada 
1.000 habitants. 

L’elevada densitat de vehicles del Baix Empordà (és la segona comarca amb una major densitat de 
vehicles per persona) es pot atribuir a varis factors. Per una banda es pot considerar com un reflex del 
nivell econòmic de la comarca, però també s’ha de considerar que és un reflex de les necessitats de 
disposar de vehicle particular a causa de les dificultats per usar transports públics i de les necessitats de 
desplaçar- se. 
 
Begur 1998 1999 2000 2001 2021 

Total vehicles 2.224 2.784 2.671 3.040 5.220 

Habitants 3.039 3.179 3.288 3.411 4.039 

Vehicles/1000hab. 731,8 875,7 812,3 891,2 1.292,4 

 

Taula2: Evolució del parc automobilístic i de la densitat de vehicles per habitant al municipi de Begur. 

Font: Elaboració pròpia 

 
• Mobilitat supramunicipal 

Per desplaçament s’entén l’acció d’una persona de moure’s d’un lloc a l’altre per desenvolupar una 
activitat, utilitzant un o diversos modes de transport (ATM, 1997). Segons la situació geogràfica de 
l’origen i de la destinació de cada desplaçament, es distingeix entre desplaçaments intercomarcals, 
intracomarcals, supramunicipals, municipals,etc. 

En aquest apartat s'analitzen els desplaçaments de les persones a nivell supramunicipal, tenint en 
compte la xarxa de comunicacions de l’àmbit supramunicipal. 

Els desplaçaments de les persones poden ser de dos tipus: els que estan lligats a la vida quotidiana i 
els que es fan per oci (viatges de turisme, vacances i sortides de cap de setmana). Els primers solen 
obeir a feina i a estudis, majoritàriament, i és el que s’anomena mobilitat obligada. 

 

• Mobilitat obligada 

A continuació es presenten les dades de mobilitat obligada del municipi per als anys 1991 i 1996, 
obtingudes a partir de la consulta de les bases de dades de l’Idescat. Les dades s’expressen com el 
nombre de desplaçaments diaris obligats, tant per motiu de feina com d’estudis. 

 
 1991 1996 

Nombre % Nombre % 

Desplaçaments intramunicipals 1.004 52,02 874 39,45 

Desplaçaments Supramunicipals    926 47,98% 1.341 60,54% 

 Destí Begur 328 17,0% 458 20,68% 

 Origen Begur 598 30,98% 883 39,86% 
Desplaçaments obligats totals 1.930 100% 2.215 100% 

 
Taula5:.Desplaçaments per raó de treball o estudis(mobilitat obligada) al municipi de Begur, anys1991i1996.Font:web 
IDESCAT. 

Una de les primeres conclusions que s’extreu de l’anàlisi de les dades anteriors és que entre l’any 
1991 i el 1996 es va produir un increment en el nombre de viatges cap o des d’altres municipis; 
mentre que al 1991 la mobilitat obligada intramunicipal i supramunicipal estaven repartides gairebé al 
50%, el 1996 els desplaçaments supramunicipals ja suposaven el 60% del total. 

Els desplaçaments efectuats dins el propi municipi enfront dels desplaçaments que es realitzen fora 
d'aquest informen sobre el grau d’autocontenció municipal, normalment expressat en % respecte del 
total de desplaçaments. D’acord amb les dades, l’autocontenció municipal de Begur fou del 52,02% 
l’any 1991 i del 39,45% l’any 1996; per tant es dedueix que hi ha hagut un descens molt important en 
el grau d’auto contenció municipal. 

També s’observa que, pel que fa als moviments supramunicipals, els viatges d’entrada al municipi 
són clarament inferiors als de sortida. D’això es dedueix que hi ha més persones que, malgrat viure a 
Begur, necessiten desplaçar-se fora per feina o estudis que no pas persones que viuen fora del 
municipi però treballen a Begur. 
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Entre 1991 i 1996, tot i produir-se un increment en termes absoluts, en els viatges supramunicipals, la 
proporció entre els que tenen origen i els que tenen com a destí Begur tan sols ha variat lleugerament 
mantenint-se al voltant d’una relació de dos a un (1,8 front a 1,9). L’elevada proporció de 
desplaçaments supramunicipals de l’any 1996 demostra fins a quin punt el municipi està íntimament 
lligat amb el territori que l’envolta. 
 

• Motius dels desplaçaments obligats 

Els desplaçaments obligats es refereixen, principalment, als que es realitzen per motiu d'estudis o de 
treball.  

Pel que fa als desplaçaments per motius d’estudis, segons dades de l’Idescat en el curs 2020-2021 el 
nombre d’alumnes residents al municipi era de 525, dels quals estudiaven al mateix municipi un total 
de 220 (42,30%) i els restants 305 (57,70%) ho feien fora del municipi. Pel que fa a la població que 
estudia al municipi, s’ha de senyalar que un total de 65 alumnes no resident al municipi estudiaven a 
Begur. 
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A.3.3 Serveis urbanístics 
 
Abastament d’aigua potable 

La xarxa de subministrament municipal es gestiona en règim de concessió administrativa per la societat 
Aigües de Catalunya SA des de l’any 2017 per un període inicial de 5 anys més 4 anys prorrogables. 

Pel que fa a les característiques de la xarxa d’abastament, una de les principals deficiències és la seva 
antiguitat. Aquest fet comporta, d’una banda, que els diàmetres que es van instal·lar com a suficients en 
el moment de creació de la xarxa, hagin quedat al límit per satisfer les necessitats de la demanda actual, 
sobretot en els pics de consum que es produeixen durant els mesos d’estiu, atès l’elevat índex 
d’ocupació de la zona. Per altra banda, degut també a l’insuficient diàmetre, les actuals instal·lacions 
d’algunes zones no permeten el compliment de la normativa de prevenció d’incendis. 

Un tercer problema relacionat amb la xarxa de subministrament, i en bona part derivat de l’antiguitat de la 
xarxa, és el de les elevades pèrdues d’aigua que es produeixen en la xarxa durant la seva distribució. 

El sistema de distribució d’aigua potable compta amb els següents elements: 

− Una canonada principal de distribució, procedent de Regencós, de fibrociment i ø >300 mm. 
− Una xarxa de distribució als diferents nuclis urbans i urbanitzacions, de diàmetre nominal variable 

(des de ø 250 fins a ø 60 mm). 
− Diferents dipòsits d’emmagatzematge d’aigua potable: els més importants són el de Son Rich i el del 

nucli urbà de Begur, així com els repartits per algunes de les urbanitzacions. 

La impulsió des de la ETAP fins als dipòsits d’emmagatzament de Begur consta de dues etapes: 

− De la ETAP al dipòsit de Cremany: es disposa de 4 grups d’impulsió que en conjunt poden elevar 
1.200 m3/h. 

− De l’estació de Begur 1 al dipòsit de Son Rich: es disposa de 2+1 grups que poden elevar 
conjuntament 400 m3/h 

 
Sanejament 

La planta de tractament d’aigües residuals de Begur en funcionament des de l’any 1974, fa un tractament 
biològic per fangs activats i està dissenyada per tractar fins uns 2190 m3/dia. Actualment tracta un cabal 
mitjà d’uns 400 m³/dia i assoleix la màxima afluència durant el mes d’agost amb un cabal d’aigua 
tractada d’uns 640 m³/dia. 

El Pla directors d’infraestructures de sanejament (PDIS 2016) preveu la connexió dels efluents de Begur 
al sistema de sanejament de Pals, des de la depuradora de Begur fins al col·lector en alta de Regencós 
amb la millora de la capacitat del col·lector de sanejament en alta de Regencós fins a Pals. Aquesta 
actuació està en fase d’adjudicació del projecte constructiu per a la posterior licitació per part del 
Consorci d’aigües de la Costa Brava. 
 

 
Connexió sistema de sanejament de Begur amb l’EDAR de Pals.  
Font: Pla director d’infraestructures de sanejament 2016 
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El mateix PDIS proposa un seguit d’actuacions a realitzar per permetre la connexió de tota la població de 
Begur a la xarxa de sanejament, contemplant l’escenari futur de desenvolupament urbanístic. 

Es contempla la connexió de les aigües residuals recollides a les estacions de bombament de Sa Tuna, 
Fornells Platja i part de la conca de Sa Riera a la depuradora de Begur, deixant els actuals emissaris de 
Sa Tuna i Fornells emissari com a sobreeixidors del sistema en episodis de pluja. A més es contempla la 
connexió de sectors actualment desenvolupats sense xarxa de sanejament. 

Les propostes d’actuació es divideixen en els sis subsistemes abans descrits: Sa Riera; Sa Tuna, 
Fornells, Begur centre, Aigua Xelida i Esclanyà. 

 
Sistema d’EB (existents i previstes).  
Font: Pla director d’infraestructures de sanejament 2016 

 
 
Serveis energètics  

El municipi de Begur és un consumidor net d'energia i no té producció energètica d'entitat dins el 
municipi. Les fonts energètiques a Begur són principalment: 

• Energia elèctrica (subministrada per ENDESA). Es registra un consum anual de 19.992.832 kWh, que 
correspon a 17,2 milions de tèrmies (2000). 

• Gas butà i propà GLP. L'any 2001 es consumiren 195.175.5 kg de gas butà i propà distribuït en 
bombones (subministrat per Butanos Castillo – Repsol Gas) que corresponen a 2.322.588,5 tèrmies o el 
que és el mateix, a 232,25 TEP. A aquesta xifra s’hi han d’afegir els 350.397 kg de gas propà 
subministrat a l’engròs. Això equival a uns 4.169.724,3 de tèrmies o 416,97 TEP. En total, això suposa 
un consum de 6.492.312,8 tèrmies de GLP, en la seva major part propà. 

• Gasolines i gasoils com a combustibles líquids de locomoció, amb un consum aproximat de 24.131.348 
tèrmies (estimació a partir de les dades d’habitants i parc mòbil del municipi i del consum de carburants a 
la benzinera del municipi de l'any 2001). A això s’hi hauria d’afegir el consum dels nombrosos dipòsits 
particulars de gasoil per a calefacció existents al municipi i per als quals resulta pràcticament impossible 
fer-ne una estimació. 

El consum de combustibles sòlids d'origen fòssil (carbó, principalment) no és significatiu dins el municipi. 

El consum total d’energia a Begur és doncs de 4,78 Ktep/any. A continuació es presenta la distribució en 
percentatges dels diferents tipus d’energia (Aquestes dades no inclouen els consums de GLP o gasoil 
procedents de dipòsits de vivendes, hotels o indústria, ni de les plaques solars existents al municipi). 
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Es descriuen tot seguit les xarxes d’infraestructures energètiques existents al municipi. 

 Xarxa de gas 

No existeix al municipi xarxa de gas natural. Algunes promocions privades disposen de distribució de 
gas liquat del petroli (GLP) mitjançant dipòsits autònoms i subministrament per camió cisterna. 

 
 Xarxa d’electricitat 

D’acord amb el mapa Sistema eléctricoibérico de 2018, el municipi no està travessat per cap línia 
d’alta tensió de la Red eléctrica de España (REE).  

L’abastament elèctric es produeix a partir de les línies de mitja tensió existents al municipi propietat 
d’ENDESA. 

 
Xarxa de telecomunicacions 
 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 02/11/2013 va donar conformitat al rext 
refós del Pla especial d’infraestructures de radiocomunicació del municipi de Begur (PEUIR). 

Aquest Pla es va redactar d’acord amb les novetats legislatives del moment, de manera singular la Llei 
12/2021, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i determinats serveis. 

Aquest instrument ordena la instal·lació dels sistemes de radiocomunicació cel·lulars, regulant les 
ubicacions i característiques de les estacions de base en el desplegament d’aquestes instal·lacions, 
estalviant en la mesura del possible els impactes urbanístic i ambientals que es puguin generar. 
 

 

Plànol ubicació ubicació d’estacions de base. Font: PEUIR de Begur 2013 

 
El municipi disposa de xarxa de telefonia per fil convencional, primordialment titularitat de l’operadora 
Telefónica de España SAU.  
La xarxa de fibra òptica es va començar a implantar a partir del 2017, a partir dels corresponents Plans 
de desplegament de fibra òptica presentat dels operadors següents: 

 PDFO de Telefónica de España SAU. Juliol de 2017 

 PDFO del consorci Xarxa Oberta de Catalunya (XOC). Novembre de 2017 
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Àmbit de desplegament de fibra òptica.  
Font: PDFO de Begur, Telefónica 2017 

 
 
Recollida i tractament de residus municipals 

Sistema de recollida 

Des de l’any 2017 cap endavant ha anat evolucionant un sistema de recollida basat en la convivencia de 
dos models: porta a porta i àrees d’aportació 

El febrer de 2017 s'inicià la recollida PaP (primera fase) a Esclanyà, Urbanització Residencial i nucli de 
Begur. El servei es basa en la recollida de 5 fraccions repartides en un calendari setmanal amb 4 dies de 
servei. Per fer-ho el ciutadà disposa de dos cubells multifracció. El cubell de color marró amb tapa gris de 
20 litres de volum destinat a les fraccions resta i FORM) i el cubell taronja de 40 litres destinat a les 
fraccions d'envasos, paper i vidre. 

Amb la implantació del porta a porta al 2017 (primera fase) a Esclanyà, Urbanització Residencial Begur i 
nucli de Begur es va passar de les antigues 244 àrees d'aportació (AA) a 28 punts.  

A part d'aquestes AA inicials, es van afegir dues àrees més: AA29 Forn de Calç-Camí vell de Regencós i 
AA30 Ses Planasses. Tots aquests punts disposaven de vàries campanes i contenidors distribuïdes de 
manera homogènia. 

L’extensió del sistema de recollida porta a porta, implementat l’any 2017 i ampliat progressivament 
durant el 2018 al conjunt de gairebé tot el terme municipal, -excloses les urbanitzacions de Ses Costes i 
Casa de Camp-, ofereix uns nivells de recollida selectiva molt superiors als nivells obtinguts pels 
mateixos anys en el sistema de recollida en contenidors. Tanmateix, cal destacar que amb la reducció i 
reestructuració de les AA duta a terme l’any 2017 i la reducció que s’ha efectuat al llarg del 2018 els 
resultats són millors que l’any 2016, quan hi havia 244 punts de recollida amb contenidors distribuïts per 
tot el municipi. A més s’ha comprovat com amb la nova reducció realitzada aquest any 2018, els resultats 
pel que fa al nivell de separació de residus no només es mantenen respecte l’any anterior sinó que 
augmenten en dos punts percentuals. 

El mapa de la ubicació d'aquestes àrees fou el següent: 
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 La deixalleria municipal 

Malgrat que la població de Begur no arriba als 5.000 habitants establerts per la Llei de residus, la darrera 
actualització de la Norma Tècnica de deixalleries redactada per la Junta de Residus (Març 2001) 
incorpora un mou model de deixalleria, anomenada deixalleria bàsica, especialment dissenyada per a 
municipis d’entre 2.000 i 5.000 habitants. 

L arevisió del POUM de 2003 va preveure una reserva d’espai, prop del Mas d’en Pinc, que va permetre 
la construcció de l’actual deixalleria municipal. 

Els residus admissibles en aquesta instal·lació són els següents: 

 Residus especials: fluorescents i llums de vapor de mercuri, pneumàtics,  bateries, dissolvents, 
pintures i vernissos, piles, frigorífics i electrodomèstics amb CFC, olis minerals usats, d’origen 
particular, aerosols. 

 Residus municipals i assimilables: paper i cartó, vidre, plàstics (PET, PE, PVC), llaunes fèrriques, 
llaunes no fèrriques, fustes, tèxtils i altres electrodomèstics 

 Altres residus: runes i restes de construcció d’obres menors, residus verds (restes de poda) i residus 
voluminosos. 

En termes generals, aquesta instal·lació només podrà ser emprada pels particulars i petits 
comerços. Pel que respecta als residus de petites i mitjanes indústries, tot i que els residus 
d’origen industrial han de ser gestionats pel productor del residu seguint les indicacions 
establertes per la normativa vigent, podrien fer ús del servei però pagant la taxa corresponent.  
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A.4 PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL VIGENT 

 
A.4.1 Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) 

La revisió de l’anterior Pla General Municipal d’Ordenació (PGMO) de 1989, es va dur a terme mitjançant 
la redacció d’un nou planejament general en la seva configuració final de Pla d’ordenació urbanística 
municipal (POUM), que va seguir la tramitació següent: 

• Avanç de revisió del PGMO, segons article 56 del DL 1/1990. Aprovació pel Ple de l’Ajuntament de 
17/04/2001 i publicat al DOGC núm. 3392 de 21/05/2001 i al BOPG núm. 91 d’11/05/2001. 

• Revisió del PGMO. Aprovació inicial pel Ple de l’Ajuntament de 30/04/2002 i publicat al DOGC núm. 
3635 de 14/05/2002 i  BOPG núm. 92 de 14/05/2002 i tràmit d’exposició pública. 

• Revisió del POUM. Aprovació inicial segona per adaptació a la nova Llei 2/2002, de 14 de març, 
d’urbanisme pel Ple de l’Ajuntament de 17/12/2002 i DOGC núm. 3795 de 08/01/2003 i BOPG núm. 
3 de 07/01/2003 i segon tràmit d’exposició pública. 

• Revisió del POUM. Aprovació provisional pel Ple de l’Ajuntament de 25/03/2003 i remissió a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona (CTUG). 

• Revisió del POUM. Aprovació definitiva per acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona 
(CTUG) de dates 14/05/ 2003 i 16/07/2003. Edicte d’aprovació definitiva de 22/10/2003 i publicat al 
DOGC 4006 de 1011/2003. 

 

POUM 2003. Pànol de règim del sòl (escala original 1/10.000) 

 

 

 

 



Avanç de Pla d’ordenació urbanística municipal de Begur.  Fase 2: Avanç de POUM                                                                       Febrer de 2023 / 43 

En la revisió del planejament general referit es va seguir la tramitació aleshores legalment vigent i que en 
l’expedient consten els següents informes favorables emesos en el tràmit de la segona exposició pública: 

− Servei d’Obres i Vies de la Diputació de Girona, RGE-352 de 28/01/2003 

− Dirección General de Costas del Ministerio de MedioAmbiente, RGE-632 de 31/01/2003 

− Servei de Costes del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, RE-734 de 18/03/2003 

− Departament de Cultura, RGE-887 de 28/02/2003 

− Direcció General del Patrimoni Cultural de 28/02/2003 

− Secretaria de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Ministerio de Ciencia y 
Tecnologia, RGE-914 de 03/03/2003 

− Direcció General de Comerç, RGE-1044 de 10/03/2003 

− Agència Catalana de l’Aigua, RGE-1090 de 11/03/2003 

− Departament de Medi Ambient de data 17/03/2003  

En la redacció de la revisió del planejament general referit es van tenir en compte les directrius de 
planejament  de la Llei 2/2002, aleshores legalment vigents i de manera específica les següents: 

− Article 3 sobre el concepte de desenvolupament urbanístic sostenible 

− Article 9.1 sobre sostenibilitat ambiental i preservació de riscs 

− Article 9.2 sobre directrius per al planejament urbanístic 

S’ha de fer esment que la directriu del planejament urbanístic que determina que s’ha de preservar de la 
urbanització els terrenys amb pendent superior al del 20% no constava a l’article 9 de la Llei 2/2002, de 
14 de març i que aquest precepte no apareix fins a la modificació feta en la Llei 10/2004, de 24 de 
desembre i que s’incorpora amb l’aprovació del text refós pel DL 1/2005, de 26 de juliol. 

El contingut del POUM finalment aprovat, d’acord amb el contingut de la seva Memòria, es va ajustar als 
objectius següents: 

• De tipus tècnic i administratiu 

− Transcripció del planejament sobre nova cartografia digital 

− Refosa dels documents de planejament anterior aprovat 

− Adaptació de continguts a la Llei del Sòl i a la Llei 2/2002, d’urbanisme  

• De simplificació de la gestió urbanística 

− Desplegament de polígons en sòl urbà 

− Incorporació d’ajustos  

− Correcció d’errades materials  

• De model urbà i territorial 

− Desplegament de mesures de protecció paisatgística i ambiental 

− Ajust de paràmetres edificatoris i àmbits de gestió 

− Recorreguts per vianants segurs i accessibles 

− Ajust de reserves de sòl per espais lliures i equipaments 

− Reserves d’aparcament com a clau específica  

− Regenerar els límits entre els sòls urbans i els protegits del procés urbanitzador 

− Protegir els sòls no aptes per a la urbanització i no subjectes a transformació 

− Traçat d’una xarxa viaria d’evacuació en cas d’incendis 

Pel que fa a les mesures de protecció paisatgística i ambiental, el POUM proposava diverses 
actuacions públiques, desenvolupades posteriorment per l’Ajuntament de Begur: 

− Ampliació del Parc de l’Arbreda i protecció de  l’espai natural del Bosc Major. 

− Qualificació d’Espais lliures al Mas Pinc. 

− Qualificació d’Espais lliures del Puig Rodó a Aiguafreda. 

− Qualificar com parc urbà el marge dret de Sa Tuna (antiga UA-17 edificable). 

Pel que fa a la classificació i zonificació del sòl, el POUM de proposava les actuacions següents: 

Sòl urbà 

− L’anterior PGMO de 1989 delimitava un total de 599,66 hectàrees com a sòl urbà. El POUM de 
2003 qualifica com a sòl urbà un total de 677,66 hectàrees, incloent-hi antics sectors de sòl 
urbanitzable ja desenvolupat o altres que s’incorporen en forma de polígons d’actuació 
urbanística. 

Sòl urbanitzable programat 

− L’anterior PGMO de 1989 delimitava un total de 15 sectors de sòl urbanitzable programat. 
D’aquests un total de  tres sectors (S-1 Sa Roda de manera parcial, S-2 Esclanyà i S-14 Es 
Castellet de Baix) van passar a sòl urbà directe en el primer cas i a polígons d’actuació en el 
segon. 
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− Altres dos sectors mantenien la classificació de sòl urbanitzable per quant encara que 
disposaven de pla parcial aprovat faltava per completar la reparcel·lació o la urbanització (S-4 
Sud de Begur, S-17 Font de la Salut). 

− Es desclassificaven tres sectors d’antic sòl urbanitzable programat (S-3 Mas d’en Pinc, S-7 Es 
Torradors-2 i S-9 Punta de la Creu) que passen al règim de sòl no urbanitzable amb diferents 
categories de protecció.  

− Es van crear un total de 10 sectors de sòl urbanitzable, que o bé desenvolupen àmbits de sòl 
urbà no consolidat (S-20 Les Argiles, S-26 Bosc Major / Es Valls, S-27 a i b, Marge esquerra i 
dreta de La Coma) o bé desenvolupen sòl vacant fins aleshores que completen els àmbits de sòl 
urbà pròxims (S-20 Les Argiles, S-28 Pedrera de S’Antiga, S-22 Pla dels Bords, S-23 Finca de la 
Rita, S-25 L’Arbreda i S-28 Pedrera de S’Antiga). 

− En total el sòl urbanitzable delimitat va passar a ser de 137,13 hectàrees el 1989 a  134,66 
hectàrees el 2003.  

− Pel que fa als sectors residencials, suposaven un total de 19 dels sectors delimitats, amb una 
superfície total de 109,68 hectàrees i un sostre edificable total de 120.220 m2st, amb un índex 
brut mitjà resultant de 0,109 m2st/m2sòl. L’índex brut del sector S-28 Pedrera de S’Antiga és de 
0,12 m2st/m2sòl. 

Sòl urbanitzable no programat 

− Es desclassificaven els àmbits d’antic sòl urbanitzable no programat (Can Domingo i Camí de Sa 
Tuna, parcialment Bosc Major i Pedrera de S’Antiga / Ses Falugues) passant al règim de sòl no 
urbanitzable amb diferents categories de protecció, amb un total de 195,11 hectàrees. 

 

• Convenis urbanístics 

En desenvolupament de les determinacions del POUM de 2003, en el moment de la seva redacció es 
van subscriure una sèrie de convenis urbanístics de desenvolupament -inclosos en l’expedient de 
tramitació del planejament o resultant de recursos d’alçada- que afectaven un total catorze sectors i/o 
polígons d’actuació. 

La fermesa d’aquest convenis sempre estava condicionat a l’obtenció dels corresponents informes 
positius en la tramitació del planejament, en la remissió del contingut dels convenis a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme –segons se’ns indica que consta en l’expedient de tramitació- i de l’acord 
d’aprovació definitiva per part de la mateixa Comissió. 

En aquests convenis es van fixar les condicions de desenvolupament d’aquests àmbits, i s’establien, 
d’acord amb la legislació urbanística vigent, les càrregues urbanístiques a assumir pels promotors. 

En els esmentats convenis, ja fos via cessions anticipades de terrenys per a sistemes públics o amb el 
pagament a compte de la cessió d’aprofitament urbanístic que correspongués a cada àmbit, l’Ajuntament 
va escometre diverses actuacions d’adquisició i/o expropiació programades pel POUM de nova redacció. 

 

• Paràmetres urbanístics principals 

El règim urbanístic del sòl resultant de l’aprovació definitiva del POUM de 2003 quedava com s’indica en 
el quadre següent: 
 
Classificació del sòl Superfície 

hectàrees 
Percentatge 

% 

Sòl urbà 677,66 31,85 
Sòl urbanitzable delimitat 134,66 6,33 
Sòl no urbanitzable 1.315,59 61,83 

   
Total terme municipal 2.127,91 100,00 
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Qualificació del sòl (m2) Sòl urbà Sòl 
urbanitzable 

delimitat 

Sòl no 
urbanitzable 

Total 

Zones verdes 1.019.944 308.825 337.665 1.666.434 
Xarxa viària 883.980 134.050 108.536 1.126.566 
Equipaments 190.885 56.284 14.556 261.725 
Serveis tècnics 4.953 5.052 11.237 21.242 

     
Suma sistemes públics 2.099.762 504.211 471.994 3.075.967 
     
Zones edificables 4.676.859 842.356  5.519.215 
Zones de protecció     12.683.981 12.683.981 

     
Suma zones privades 4.676.859 842.356 12.683.981 18.203.196 
     
Total terme municipal 6.776.621 1.346.567 13.155.975 21.279.163 
 
Sostre residencial estimat  Sostre 

(m2st) 
Habitatges 

(ut.) 

Nuclis antics i barris adjacents  307.082 2.239 
Polígons d’actuació pendents de desenvolupament  333.985 1.445 
Polígons amb entitat de conservació  150.816 398 
Polígons per completar la urbanització  840.085 2.739 
Antigues UA’s incorporades a sòl urbà  165.9787 879 

    
Sòl urbà  1.797.946 7.700 
    
Sectors urbanitzables  120.220 591 

    
Suma sòl urbanitzable delimitat  120.220 591 
    
Total terme municipal  1.918.166 8.291 
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A.4.2 Recursos d’alçada 

Amb posterioritat a l’aprovació definitiva del POUM de 2003 es van presentar davant el Departament de 
Política Territorial diversos recursos d’alçada que van ser estimats pel Conseller del Departament. Les 
determinacions dels mateixos han quedat incorporats a l’ordenació del planejament general i a la seva 
regulació segons el detall següent: 
 

 Recursos d’alçada Aprovació 
definitiva 

Publicació 
DOGC 

RA-01 Polígon P-29 Cementiri 08/06/2005 02/08/2005 
RA-02 Agua Xellida 08/06/2005 06/10/2005 
RA-03 Polígon PA-23 Mas d’en Pinc 12/07/2005 01/12/2005 
RA-04 Capella d’Aiguablava 20/09/2005 01/12/2005 
RA-05 Polígon P-15 Cap Sa Sal 20/09/2005 01/12/2005 
RA-06 Sector S-5 Vancells 20/09/2005 01/12/2005 
RA-07 Polígon P-14 Aiguafreda 02/07/2008 22/07/2008 
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A.4.3 Modificacions puntuals del POUM 

Posteriorment a l’aprovació definitiva del POUM de 2003 s’han aprovat les següents modificacions 
puntuals: 
 Modificacions puntuals Aprovació 

definitiva 
Publicació 
DOGC 

MP-01 Carrer Santa Reparada, parcel·la 24 26/05/2004 20/07/2004 
MP-02 Àmbit de l’Arbreda 30/06/2004 11/08/2004 
MP-03 Condomini 9f/2, Sa Punta 28/07/2004 19/04/2005 
MP-04 Plànol Q2 29/09/2004 24/11/2004 
MP-09 Carrer Jordi de Sant Jordi 20/04/2006 28/06/2006 
MP-05 Antiga Caserna de la Guàrdia Civil 03/11/2005 29/03/2006 
MP-06 Mirador de Sant Ramon 03/11/2005 29/03/2006 
MP-10 S-1 Sa Roda 20/04/2006 19/07/2006 
MP-08 P-32 Sant Antoni 16/03/2006 28/06/2006 
MP-11 Canvi de límit del terme municipal 29/06/2006 17/11/2006 
MP-12 Mas Mató, parcel·les 90 i 91 29/06/2006 31/05/2006 
MP-07 S-19 Riera d’Esclanyà 16/03/2006 27/06/2006 
MP-13 Adaptació al PDUSC 20/04/2007 10/07/2007 

MP-14 Modificacions M-1 a M-15 30/01/2008 10/03/2008 
(m-1) Polígon PU-13 Residencial Begur. Equipament Joan Maragall   
(m-2) Clau 1. Centre històric   
(m-3) Polígon P-14 Aiguafreda. Ctra Baixada a Sa Tuna   
(m-4) Polígon PU-13 Residencial Begur. C/ Ramon Llull 109b   
(m-5) Sender GR-92   
(m-6) Platja Fonda   
(m-7) Castell de Begur. Carrer Corriol de Vera   
(m-8) Clau DL. Dotacions per al lleure (substituïda per MP-32)   
(m-9) Nucli antic de Begur   
(m-10) Mas Magre a Esclanyà. Incorporació al Catàleg de masies   
(m-11) Clau 8, Ciutat jardí. Agrupació de parcel·les   
(m-12) Usos residencials i ús hoteler   
(m-13) Polígon P-11a Van de Walle (hoteler)   
(m-14) Entrada a Sa Riera   
(m-15) Polígon P-14.4 Platja d’Aiguafreda   

MP-16 Modificacions E-1 a E-45 30/01/2008 25/03/2008 
(e-1) Carrer Son Pujol retirada  
(e-2) Carrer Sant Ramon posposada  
(e-3) Passeig Carmen Amaya   
(e-4) P-19 Es Valls   
(e-5) La Borna / Ses Falguerines   
(e-6) PU-4 S’Antiga   
(e-7) La Borna / Ses Falguerines   
(e-8) Cala del Rei   
(e-9) Sa Fontansa / Portal d’en Paloma   
(e-10) PU-6 Mas Prats / Creu d’en Ralló   
(e-11) P-67 Mas Mató (fitxa urbanística)   
(e-12) P-64 Pins Mar   
(e-13) Urbanització Residencial Begur. Mas Comangau   
(e-14) Urbanització Sa Fontansa. Sa Vinya (modificada per MP-24)   
(e-15) Nucli antic de Sa Tuna. Pas de vianants carrer de les Flors   
(e-16) Antiga UA-28 Sa Roda   
(e-17) S-27b Marge dret de la Coma   
(e-18) PU-1 Vessant esquerra Sa Riera   
(e-19) EC-11 La Borna / Poblado al Sol   
(e-20) P-48.1 Can Ferran Nord   
(e-21) P-38 Benzinera   
(e-22) Sant Josep d’Esclanyà   
(e-23) Sa Punta   
(e-24) P-67 Mas Mató   
(e-25) Platja Sa Riera   
(e-26) Carrer Camp posposada  
(e-27) Antiga UA-6 Catalònia   
(e-28) PU-3 Port d’es Pi i PU-4 S’Antiga posposada  
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(e-29) Carrer Corriol de Vera retirada  
(e-30) PU-10 Sud d’Aigua Blava / Aigua Xellida   
(e-31) Nucli antic de Sa Tuna. Carrer de les Flors 4   
(e-32) Carrer Cap Sa Sal posposada  
(e-33) Carrer Farmacèutic Mató   
(e-34) Carrer Alzines 15   
(e-35) Apartaments Es Llogar retirada  
(e-36) P-58 Apartaments Sa Tuna   
(e-37) EC-3 Casa de Campo   
(e-38) Urbanització La Borna   
(e-39) Font Martina   
(e-40) Cala del Rei, parcel·la 14   
(e-41) Antiga UA-65 retirada  
(e-42) P-8.1 Mas Mató-1   
(e-43) Carrer Casino   
(e-44) Escoles posposada  
(e-45) Carrer Carles Riba (cul de sac)   

MP-15 Entrada Sa Riera 30/01/2008 25/03/2008 
MP-17 Carrer Illa Blanca,1. Fornells 14/05/2008 27/06/2008 
MP-18 P-11b Van de Wallle (residencial) 17/12/2086 21/01/2009 
MP-19 Carrers Sant Ramon i El Castell 11/02/2010 06/04/2010 
MP-20 P-15 Cap Sa Sal 09/02/2011 06/04/2011 
MP-22 Usos restauració i similars (substituïda MP-35) 12/03/2010 30/04/2010 
MP-21 Claus urbanístiques antiga UA-6 Catalònia 21/07/2010 21/10/2010 
MP-23 Densitat zonal 29/09/2010 25/05/2015 
MP-24 Adequació àmbit S-18 Oest de Begur 02/06/2010 17/09/2010 
MP-25 Regulació zona industrial S-18 Oset de Begur 22/12/2010 11/03/2011 
MP-26 Carrer Atzavara i àmbit S-17 Font de la Salut 22/12/2011 08/03/2012 
MP-27 Catàleg de masies i cases rurals, partida El Terme 22/12/2011 08/03/2012 
MP-28 Edificacions auxiliars 06/10/2011 13/12/2011 
MP-29 S-18 Pedrera s’Antiga i PU-4 s’Antiga 26/11/2012 14/01/2013 
MP-30 Pas de vianants carrer Agustí Marquès i Font 08/11/2012 18/02/2013 
MP-31 Equivalències claus urbaníst. UA-28 i SUA-28.1 Sa Roda 20/12/2012 07/02/2013 
MP-32 Zona de dotacions per al lleure (clau DL) 20/12/2012 17/04/2013 
MP-33 Normativa d’usos, disposició addicional novena 20/12/2012 19/03/2013 
MP-34 Àmbit de l’anell de circumval·lació del nucli de Palafrugell 30/09/2015 28/10/2015 
MP-35 Usos restauració carrer Ventura Sabaté 05/06/2014 22/07/2014 
MP-36 Catàleg de masies i cases rurals Ca l’Hortalà 10/10/2014 19/12/2014 
MP-37 Carrer Pas de Ses Roques 27/11/2014 22/12/2014 
MP-38 Rasants i alineacions antiga UA-28 i SUA-28.1 Sa Roda 28/01/2015 17/03/2015 
MP-39 P-64 Pins Mar, alineació carrer Sa Punta d’es Plom 28/01/2015 24/02/2015 
MP-40 Carrer del Blat, 5 i 7. Esclanyà 15/12/2015 24/02/2016 
MP-40b Polígons P-14 Aiguafreda i P-14-4 Platja d’Aiguafreda i 

actuacions aïllades AA-Puig Rodó i AA-4 d’Aiguafreda 
(aprovació inicial) 

tràmit aturat 
PDURSNSLG 
29/05/2018 

 

MP-41 Zona d’equipaments Port d’es Pi 05/11/2017 17/11/2017 
MP-42 Paràmetres Urbanització Font Martina 19/12/2017 05/02/2018 
MP-43 Catàleg de masies. Fitxa 2 Mas Nou del Terme 20/06/2018 20/07/2018 
MP-44 Sector S-6b Es Torradors(B) i àmbits contigus 27/03/2019 23/05/2019 
MP-45 Carrer Francesc Sabater “Xiquet” núm.3 24/07/2019 23/10/2019 
MP-46 Sector d’equipaments La Font de Baix 07/06/2021 20/09/2021 
MP-47 Usos hotelers i altres 22/09/2021 17/11/2021 
MP-48 Polígon d’actuació P-71 Es Castellet de Baix-1  

(denegada l’aprovació inicial) 
desestimada 
30/03/2021 

 

MP-49 Polígon d’actuació P-78 Avinguda Sant Josep  
(aprovació provisional) 

en tràmit 
27/09/2022 
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A.4.4 Planejament derivat 

S’han aprovat les següents figures de planejament derivat: 
 

Plans especials 
  Aprovació 

definitiva 
Publicació  

PE Ús d’acampada Ctra GP-6351 Palafrugell-Begur 26/03/2003 25/01/2001(1) 
PEU Assignació d’usos equipament S-19 Riera d’Esclanyà 18/11/2008 20/01/2015 (2) 
PEU Ordenació façana litoral de la platja d’Aiguablava 15/07/2009 05/10/2009 (1) 
PEU Infraestructures de radiocomunicació 02/05/2013 20/09/2013 (1) 
PEU Càmping de Begur 13/11/2018 31/01/2019 (1) 

 (1) DOGC  (2) BOPG 

 
Plans de millora urbana 
  Aprovació 

definitiva 
Publicació  

PMU Polígon P-23 Mas Prats-2 25/09/2012 09/10/2012 (2) 
MPMU Modificació Polígon P-23 Mas Prats-2 23/12/2014 20/01/2015 (2) 
PMU Polígon P-10 La Coma-2 22/12/2020 15/02/2021 (1) 

15/01/2021 (2) 
PMU Cala de Sa Tuna en tràmit  
PMU Polígon P-76 Residencial Begur en tràmit  

(1) DOGC  (2) BOPG 

 

Sectors de sòl urbanitzable  

El POUM de Begur de 2003establia un total de vint-i-un sectors de sòl urbanitzable delimitat, dels quals 
tres (S-4 Sud de Begur, S-17 Font de la Salut i S-19 Riera d’Esclanyà) corresponien a sectors amb pla 
parcial d’ordenació ja aprovat però que no havien completat el seu desenvolupament urbanístic i 
continuaven adscrits al règim de sòl urbanitzable. 

Del conjunt dels tots dels àmbits delimitats, dos sectors (S-18 Oest de Begur i S-19 Riera d’Esclanyà) es 
destinaven per a usos industrials i tota la resta per a usos residencials.  

El POUM de 2003 va desclassificar tots els àmbits que el PGMO de 1989 determinada com a sòls 
urbanitzables no programats, amb una superfície aproximada d’unes 190 hectàrees de sòl que van 
passar a classificar-se com a sòls no urbanitzables amb diferents graus de protecció (agrícola, forestal o 
per hàbitat).Dels sectors delimitats s’han aprovat els següents plans parcials: 
 
Plans parcials urbanístics 
  Aprovació 

definitiva 
Publicació  

PPU Sector S-1 Sa Roda 26/09/2007 21/11/2007 (1) 
PPU Sector S-6A Es Torradors (A) 24/05/2005 29/10/2005 (1) 
PPU Sector S-18 Oest de Begur 23/08/2011 18/11/2011 (2) 
PPU Sector S-20 Les Argiles 07/04/2004 11/08/2004 (1) 
PPU Sector S-21 Montcal-2 30/09/2014 15/12/2014 (2) 
PPU Sector S-24 Residencial Begur-4 22/12/2009 21/01/2019 (2) 
MPPU Modificació Sector S-24 Residencial Begur-4 29/11/2011 21/01/2019 (2) 
PPU Sector S-26 Bosc Major / Es Valls 26/03/2013 21/05/2013 (2) 
PPU Sector S-28 Pedrera de S’Antiga 08/01/2013 20/12/2013 (2) 
MPPU Modificació Sector S-21 Montcal-2 22/07/2020 28/08/2020 (2) 
MPPU Adaptació Sector S-21 Montcal-2 al PDURSNSLG 09/08/2022 09/12/2022 (2) 

(1) DOGC  (2) BOPG 
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A.4.5 Procés d’actualització i transcripció del planejament vigent  

Als efectes de disposar de documentació actualitzada de l’activitat urbanística al municipi, l’Ajuntament 
de Begur ha anat realitzat diversos treballs de compilació de les modificacions de planejament general i 
dels instruments de planejament derivat aprovats en desenvolupament del vigent Pla d’ordenació 
urbanística municipal, fins a la data d’avui.  

S’ha anat confeccionant una actualització d’una base cartogràfica “consolidada”, amb la incorporació de 
les determinacions gràfiques sobre classificació del sòl, qualificació del sòl en zones i sistemes i 
delimitació de polígons i sectors. 

A partir la base digital contínua, s’ha realitzat la edició dels plànols per la generació d’arxius en format pdf 
per possibilitar la consulta pública a distància amb mitjans electrònics.  Així mateix s’ha confeccionat un 
text normatiu “consolidat”, amb la incorporació a la documentació de les Normes urbanístiques del 
POUM amb la incorporació dels canvis de regulació i de les fitxes urbanístiques de polígon o sector.  

Resulta aixíel que s’anomena text consolidat, versió que incorpora en un document únic, les 
modificacions i correccions que hagi tingut aquella norma al llarg del temps. El resultat és un “text sense 
efectes legals, però d’utilitat pràctica”, per posar-ho a disposició del públic en general. 

S’han anat actualitzant versions en els anys 2010, 2016, 2019 i l’última actualització és de data 
novembre de 2021. 

 

POUM consolidat novembre 2021: àmbits de modificacions puntuals aprovades 
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A.4.6 Estat d’execució i consolidació del planejament 
 
El POUM de 2003 va delimitar un nombre molt elevat d’àmbits de planejament i gestió, bona part dels 
quals corresponien a antigues unitats d’actuació i/o sectors de l’anterior PGMO de 1989, parcialment 
desenvolupats o pendents de desenvolupar. Es tracta dels següents: 
 
Polígons d’actuació en sòl urbà 
Polígons d’actuació pendents de desplegament  
i/o gestió urbanística 

Estat actual Àmbit (ha) 

P-8.1 Mas Mató-1 Pendent 1,14 
P-10 La Coma-2 En tràmit 1,98 
P-11.a Van de Walle (hoteler)  En execució  0,92 
P-11.b Van de Walle (residencial) Desenvolupat 3,69 
P-14 Aiguafreda Desclassificat PDURSNSLG 50,31 
 Àmbit no desclassificat 14,55 
P-14.2 Pla de la Cova Desclassificat PDURSNSLG 2,65 
P-14.4 Platja d’Aiguafreda Desclassificat PDURSNSLG 3,47 
P-14.8 Camí Vell a Sa Tuna Desenvolupat 1,67 
P-15 Cap Sa Sal  Desenvolupat 3,72 
P-19 Es Valls  Recepció en tràmit 29,14 
P-17.b Baixada de Sa Tuna Desenvolupat 0,19 
P-23 Mas Prats-2  En tràmit 5,19 
P-29.Cementiri Eliminada MPOUM --- 
P-30 Plaça Forgas Pendent 0,59 
P-32 Carrer Sant Antoni Desenvolupada 0,37 
P-34.a Son Molas-1 Pendent 0,66 
P-34.b Son Molas-2 Pendent 1,10 
P-38 Benzinera  Pendent 0,08 
P-45 Cap Rubí Pendent  6,54 
P-48.1 Can Ferran-Nord  Pendent 1,05 
P-48.2 Can Ferran-Sud  Pendent 1,68 
P-56 Carretera de Sa Tuna Pendent 0,50 
P-58.1 Apartaments Sa Tuna (1) En tràmit 1,23 
P-58.2 Apartaments Sa Tuna (2) Pendent 0,59 
P-59 La Rajoleria Pendent 2,62 
P-60 El Brugar Eliminada MPOUM --- 
P-64.1 Pins-Mar (1) Pendent 1,18 
P-64.2 Pins-Mar (2) En tràmit 2,55 
P-67 Mas Mató-2  Desenvolupada 9,39 
P-68 Horts de Mas Comangau Pendent 0,37 
P-69 Puig del Montcal  Desenvolupat 4,33 
P-70 Rec de Fornells Desclassificat PDURSNSLG 3,68 
P-71 Es Castellet de Baix-1 Desclassificat PDURSNSLG 5,39 
P-72 Es Castellet de Baix-2 En tràmit 0,92 
P-73 Es Castellet de Baix-3 Pendent  1,51 
P-74 Riera d’Esclanyà Desenvolupat 9,32 
P-75 Mas Regincos Pendent 1,34 
P-76 PU-13 Residencial Begur. Equipaments En tràmit 0,83 
P-74 Nucli antic d’Esclanyà Pendent 0,13 
Pla especial antiga UA-28 Sa Roda Recepció en tràmit 6,91 
 

Polígons d’actuació amb entitat de conservació Estat actual Àmbit (ha) 

EC-1 La Borna / Poblado al Sol Pendent 22,65 
EC-2 Cap de Begur Pendent  2,77 
EC-3 Casa de Camp En tràmit 17,44 
EC-4 Platja Fonda P-43 Pendent 4,35 
EC-5 Platja Fonda SP-43.1 Pendent 1,65 
 

Polígons d’actuació pendents de completar la 
urbanització 

Estat actual Àmbit (ha) 

PU-1 Vessant esquerra Sa Riera   
c/ Bany Sultana Desenvolupat 4,88 

Oest de Sa Riera Desenvolupat 23,22 
Resta polígon Pendent 51,37 
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PU-2 La Coma Pendent  2,85 
PU-3 Port d’es Pi  Pendent  8,93 
PU-4 S’Antiga   

Carrer Es Vent En tràmit 2,74 
Resta polígon Pendent 5,55 

PU-5 Mas Gispert  Pendent 11,60 
PU-6 Mas Prats / Creu d’en Ralló Pendent 18,39 
PU-7 Coll dels Ocells Pendent 0,89 
PU-8 Ses Costes / Vancells Pendent  24,01 
PU-9 Can Ferran Pendent  4,43 
PU-10 Sud d’Aiguablava / Aigua Xellida Pendent 26,07 
PU-11 Cantallops Pendent 3,85 
PU-12 Les Argiles Pendent 1,21 
PU-13.1 Residencial Begur / conca Nord Pendent 32,73 
PU-13.2 Residencial Begur / conca Sud Desenvolupat 41,42 
 
Actuacions aïllades en sòl urbà 
 

Actuacions aïllades Estat actual Àmbit (ha) 

AA-4 Coll dels Ocells Pendent 0,38 
AA-7 Nucli Begur. Parc urbà Desenvolupat 0,05 
AA-21 Connexió La Borna-Mas Prats Pendent  0,37 
AA-23 Mas d’en Pinc. Parc urbà Desenvolupat 9,56 
AA-24 Circumval·lació. Aparcament Desenvolupat 0,62 
AA-25 L’Arbreda. Parc urbà Desenvolupat 1,56 
AA-26 Accés Platja Fonda Pendent 0,03 
AA-27 Marge dret de Sa Tuna Desenvolupat 2,01 
AA-28 Font Martina Pendent 0,53 
AA / Puig Rodó  Desclassificat PDURSNSLG 0,53 
AA / Entrada Sa Riera  Desenvolupat 0,02 
 
Sectors de sòl urbanitzable delimitat 
 

Sectors PPU Estat actual Àmbit (ha) 

Sector S-1 Sa Roda En tràmit 1,22 
Sector S-4 Sud de Begur Desenvolupat 24,98 
Sector S-5 Vancells Desclassificat PDURSNSLG 7,49 
Sector S-5.b Vancells-2 Modificat PDURSNSLG 

Pendent 
1,29 

Sector S-6A Es Torradors (A) Desenvolupat  3,36 
Sector S-6B Es Torradors (B) Modificat PDURSNSLG 

Pendent 
1,60 

Sector S-8 Sa Riera Desclassificat PDURSNSLG 4,47 
Sector S-10 Rec de Sa Tuna Desclassificat PDURSNSLG 4,01 
Sector S-17 Font de la Salut Modificat PDURSNSLG 

Pendent 
10,54 

 
Sector S-18 Oest de Begur En tràmit 10,39 
Sector S-19 Riera d’Esclanyà Desenvolupat 17,06 
Sector S-20 Les Argiles Desenvolupat 1,30 
Sector S-21 Montcal-2 Modificat PDURSNSLG 

En execució 
11,05 

Sector S-22 Pla dels Bords Desclassificat PDURSNSLG 5,97 
Sector S-23 Finca de la Rita Desclassificat PDURSNSLG 3,82 
Sector S-24 Residencial Begur-4 Desclassificat PDURSNSLG 4,81 
Sector S-25 L’Arbreda Desclassificat PDURSNSLG 5,35 
Sector S-26 Bosc Major / Es Valls Modificat PDURSNSLG 

En tràmit 
6,36 

Sector S-27.a Marge esquerra de La Coma Desclassificat PDURSNSLG 2,29 
Sector S-27.b Marge dret de La Coma Desclassificat PDURSNSLG 5,42 
Sector S-28 Pedrera de S’Antiga En execució 3,02 
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A.4.7 Desajustos amb el planejament d'àmbit superior urbanístic i territorial 

El POUM de Begur de 2003 és vigent amb anterioritat a l’aprovació del Pla director urbanístic del 
Sistema costaner (2005) i al Pla territorial parcial de les Comarques gironines (2010). 

En el primer cas, l’Ajuntament de Begur va tramitar una modificació puntual de POUM que va ser 
aprovada en gener de 2007 per adaptar-se a les determinacions del Pla director costaner de 2005. El 
present document de l’Avanç proposa la incorporació d’aquestes determinacions en el futur document de 
revisió del POUM. 

En el cas del Pla territorial de 2010, fixa els criteris de revisió del planejament general al municipi, que 
naturalment el document de l’Avanç incorporarà per a la formulació de la futura revisió del POUM,  

Per últim, el recentment aprovat Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del Litoral 
gironí (2020) ha suposat una profunda reconsideració de les bases de l’ordenació urbanística dels 
municipis del litoral, que són el motiu principal de la tramitació d’aquest Avanç, als efectes d’adaptar el 
planejament general fins ara vigent a les determinacions del Pla director 

Del conjunt de 29 sectors o àmbits d’extensió urbana delimitats en el POUM de Begur i objecte d’estudi 
en el document d’Avanç del Pla director, el document d’aprovació definitiva finalment ha considerat que 
un total de 12 sectors no han de ser objecte de cap determinació específica, perquè es tracta de sectors 
desenvolupats de manera total o parcial o bé corresponen a sectors de reserva de creixement urbà a la 
vora dels nucli de Begur o d’Esclanyà. 

Les determinacions que incorporarà el present document obeiran a les directrius de planejament que han 
de corregir els desajustos següents: 
 
Sectors a desclassificar 

Del conjunt de  sectors o àmbits d’extensió urbana inclosos originalment en el document d’Avanç del Pla 
director, el document d’aprovació definitiva ha considerat que un total de 12 sectors han de ser objecte 
d’actuacions d’extinció i s’han desclassificat i han passat al règim de sòl no urbanitzable.  

Els sectors objecte d’extinció  es corresponen tots ells a àmbits no transformats o desenvolupats, amb 
l’excepció del cas singular dels polígons d’Aiguafreda.  En el cas dels sectors objecte de l’estratègia de 
modificació o bé són àmbits envoltats de sòls urbans als quals se’ls aplica una regulació de paràmetres o 
correspon a sectors a desenvolupar en espais contigus a espais PEIN.  

Els sòls d’extensió que passen a règim de sòl no urbanitzable són els següents: 

 Sector S-8 Sa Riera 

 Sector S-10 Rec de Sa Tuna 

 Sector S-27.a Marge esquerra de La Coma 

 Sector S-27.b Marge dreta de La Coma 

 Sector S-25 L’Arbreda 

 Sector S-24 Residencial Begur-4 

 Sector S-5 Vancells 

 Sector S-22 Pla dels Bords 

 Sector S-23 Finca de la Rita 

 Polígon d’actuació P-70 Rec de Fornells 1 

 Polígon d’actuació P-71 Es Castellet de Baix-1 

 Polígons d’actuació Aiguafreda (P-14, P-14.2 i P-14.4 
 
Sectors a modificar 

Finalment, el document d’aprovació definitiva ha considerat que un total de 6 sectors han de ser objecte 
d’actuacions de modificació del seu àmbit, de reducció i/o canvi de paràmetres. Són els següent 

 Sector S-6.b Es Torradors (B): Ajust de paràmetres; no afecta la delimitació 

 Sector S-26 Bosc Major / Es Valls: Ajust de paràmetres i ordenació urbanística; no afecta la 
delimitació. Actualment en tràmit de modificació del POUM. 

 Sòl urbà SRL Mas Gispert: Ajust de paràmetres i ordenació urbanística; no afecta la delimitació. 
Actualment en tràmit de modificació del POUM. 

 Sector de S-17 Font de la Salut: Estratègia de reducció; pendent de modificació de POUM 

 Sector S-5.b Vancells-2: Ajust de paràmetres urbanístics; no afecta la delimitació 

 S-21 Montcal-2: Ajust de l’ordenació; Aprovada definitivament l’adaptació del PPU al pla director en 
data 09/08/2022 i publicat al BOPG núm. 234 de 09/12/2023 
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Normativa d’integració paisatgística  

El Pla director urbanístic del litoral gironí inclou una normativa d’integració paisatgística dels sòls amb 
edificació aïllada que amb determinacions més precises i concretes, desenvolupa les Directrius de 
paisatge del Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, amb els objectius següents: 

a) Aconseguir un marc normatiu comú per als 22 municipis del litoral gironí que avanci amb la concepció 
del paisatge construït d’aquest litoral com a un patrimoni conjunt de valor que mantingui la 
idiosincràsia de cada paisatge. 

b) Millorar la integració paisatgística de les noves ordenacions i edificacions i, també, de les 
rehabilitacions i ampliacions de les edificacions existents. 

c) Aconseguir una concepció unitària de la parcelꞏla privada que integri tant l’edificació principal com la 

resta d’elements construïts. 

d) Millorar la imatge i les condicions del paisatge litoral.  

 

Les regulacions de la futura revisió del POUM integraran les determinacions d’aquesta normativa 
d’integració paisatgística en els diferents àmbits d’aplicació, tant pel que fa a la definició i delimitació dels 
“ambients edificats” com les que fan referència als “sòls no ordenats i els sòls ordenats” en els termes 
definits pel Pla director. 

De manera paral·lela als treballs de redacció del present document d’Avanç, l’Ajuntament de Begur ha 
aprovat una modificació de l’Ordenança municipal de regulació de l’edificació (OMRE) que incorpora les 
regulacions relatives a integració paisatgística del Pla director, als efectes de disposar d’un instrument 
normatiu adaptat mentre es tramiti la revisió del planejament general del municipi. 
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A.5 DOTACIONS, ASPECTES SOCIALS I ECONÒMICS 

 
A.5.1 Grau de compliment de les reserves mínimes de parcs urbans i equipaments comunitaris 

D’acord amb l’article 58.1.f del Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), i en virtut del potencial màxim 
d’edificació de la revisió del POUM vigent (estimat en 1.797.946 m2 sostre), es requerien una superfície 
35,96 ha de sistema de parcs i jardins en el conjunt del sòl urbà del municipi.  

El POUM de 2003 va qualificar com a sistema de parcs i jardins en sòl urbà un total de101,99 ha de sòl 
que complirien amb escreix les reserves mínimes que estableix el TRLU. Aquests sòls de sistemes de 
parcs i jardins ens troben de límits del nucli o en zones de canvi de teixit i molt d’ells conserven les 
característiques d’espais boscosos originals. 

En ‘àmbit del sòl no urbanitzable, el POUM de 2003 qualificava un total de 33,76 ha. De zones verdes, 
amb les característiques de parcs forestals, d’acord amb les determinacions de l’article 207 de les 
normes urbanístiques del POUM. . 

Tot i ser únicament indicatiu, la reserva de 10 m² de sòl d’equipaments per cada 100 m² de sostre 
edificable potencial d’ús residencial demanaria una superfície de 17,98 ha equivalent a les 19,08 ha de 
superfície destinada a sòls per a equipaments comunitari pel POUM. 

De tota manera, aquests ratis teòrics per a les dotacions d’espais lliures i d’equipaments han d’emprar en 
el càlcul el sostre potencial màxim del POUM vigent, que és desmesurat respecte la realitat urbanística, 
ja que moltes de les parcel·les edificades –tant en els nuclis d’edificació continua com en els teixits en 
edificació aïllada- no han esgotat ni esgotaran el seu aprofitament màxim, ni en sostre edificable ni en 
densitat d’habitatges finals. 

 
A.5.2 Dinàmiques de població i habitatge: evolució recent i situació actual  
 

La població 

El municipi té un nucli principal de població, que correspon al nucli històric de Begur amb les 
urbanitzacions contigües de Sa Fontansa i Sa Roda i un nucli secundari que correspon al petit nucli 
històric d’Esclanyà i les urbanitzacions contigües de Font Martina i Les Argiles.  

A part d’aquests nuclis, hi ha tres assentaments històrics a la costa (Sa Riera, Sa Tuna i Fornells-
Aiguafreda. 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.  

• Evolució demogràfica 

L’evolució demogràfica de Begur mostra un creixement constant i sostingut de la població des de 
l’any 1998 (3.179 habitants) fins l’any 2008 (4.304 habitants, any que inicia un període d’estancament 
i reducció poblacional fins els 4.039 habitants empadronats a Begur l’any 2021. 

El creixement demogràfic s’ha concentrat en el nucli vell de Begur (2.631 habitants, 66% del total de 
població empadronada en el municipi) i d’Esclanyà (814 habitants, 20% del total). Els nuclis mariners i 
les urbanitzacions 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. 

 
La població de dret de Begur de l’any 1996 era de 3.039 habitants amb tendència a la seva 
estabilització. Amb les dades dels últims censos,  des de 1981, quan la població de dret de Begur era 
2.292 habitants, la població ha anat augment de forma moderada, a  2.527 habitants l’any 1986 i 
2.760 habitants l’any 1991, en una proporció aproximada de 50 persones a l’any. 
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Posteriorment, la població de Begur va experimentar un creixement des dels 3.179 habitants el 1998 
fins el seu pic màxim de 4.304 habitants de dret l’any 2.008.  Aquesta població es va mantenir amb 
lleugeres oscil·lacions fins la davallada de residents del 2014 que situa la població en 3.994 habitants. 
A partir d’aquesta data es produeix un lleuger descens de la població fins els 3.891 habitants el 2020 i 
després un repunt –semblaria que en part degut a l’efecte de la Covid-19- fins els actuals 4.039 
habitants el 2021.  

Els creixements i decreixements de població han anat relacionats amb les migracions internes de 
Catalunya i en els darrers anys han augmentat les migracions externes i les internes amb la resta 
d’Espanya.  

 
• Immigració i emigració 

El saldo migratori és positiu a Begur des de 1975, en una proporció d’entre 60 fins 80 persones/any. 
(+ 754 persones en el període 1988-98 i +860 persones en el període 1998-2021).  

Els moviments migratoris es realitzen, en molta proporció, dins la mateixa comarca del Baix Empordà. 
Entre l’any 1988 i el 1998, la immigració a Begur provinent de la mateixa província augmenta (d’un 
3% a un 8%), i també augmenta la provinent de la comarca del Baix Empordà (d’un 34% a un 48%); 
la provinent de la resta d’Espanya, per contra, disminueix (d’un 48% a un 4%). Igualment, en aquest 
mateix període, l’emigració cap a la mateixa comarca disminueix (d’un 48% a un 30%), mentre que 
disminueix l’emigració cap a la resta d’Espanya (en un 14%). 

 

• Estructura d’edats 

Es constata la tendència a l’envelliment de la població, per l’augment de gent gran i per una relativa 
reducció de la proporció de menors de 15 anys. La piràmide d’edats mostra una disminució del 
nombre de persones en la franja d’entre els 45 i els 65 anys. 
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L’índex d’envelliment (població >65 anys/població <14 anys *100) referit a les dades del 1996, era del 
98,40 mentre que a 2021 aquest índex a passat al 190,05:  
 1996 2021 

   
Població menor de 14 
anys 

439 467 

Població major de 65 anys 432 890 

   
Índex d’Envelliment 98,40 190,05 

 
Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (1996-2021)  
 
• Nuclis familiars 

El nivell mitjà d’ocupació dels habitatges a Begur era l’any 1991 de 3,48 persones per habitatge, 
baixant a 2,85 persones per habitatge l’any 1996. La mida dels nuclis familiars més freqüents a Begur 
amb dades de l’any 1996 eren de 1, 2, 3 i 4 persones (21%, 26%, 19% i 20% del total de nuclis 
familiars respectivament). Entre 1991 i 1996, van augmentar els nuclis integrats per una sola persona 
(en un 35%), i van disminuir els integrats per més de quatre persones (en un 12%). 

Tenint en compte les unitats d’habitatges principals en l’any 2011 -1.680 unitats- i el nombre 
d’habitants de Begur aquell mateix any-4.219 habitants- actualment la mitjana de persones per llar al 
municipi és de 2,51 persones.  

 
• Nacionalitat 

Pel què fa a la nacionalitat dels habitants de Begur, arriben a 691 els habitants que són de 
nacionalitat estrangera –un 17 per cent-. Es tracta d’un percentatge més baix que el de la comarca 
del Baix Empordà –pràcticament el vint per cent- com el del conjunt de Catalunya -al voltant del dinou 
per cent-. Un seixanta per cent part d’aquests són d’origen europeu -276 de la Unió europea i 145 de 
la resta d’Europa-. 

 

 
 
 
L'habitatge 

• La distribució dels assentaments urbans 

D’acord amb les dades de població que constaven l’any 2018, la població es distribuïa en els diferents 
sectors residencials d’acord amb aquesta proporció: 
 
Assentaments urbans habitants % 

   
Begur (*) 2.631 66,88 
Esclanyà 814 20,69 
Aiguablava 34 0,86 
Aiguafreda 29 0,74 
Fornells 128 3,25 
Sa Riera 111 2,82 
Sa Tuna 104 2,64 
El Racó 83 2,1 

   
Total 3.934 100,0 

 

(*) Inclou Nucli històric i urbanitzacions del voltant 
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El municipi té un nucli principal de població resident que es concentra al voltant del nucli antic de 
Begur i les urbanitzacions més pròximes (Sa Fontasa, Sa Roda, Les Arenes, Son Ric, Residencial 
Begur) i un secundari que correspon al nucli antic d’Esclanyà i els eixamples pròxims (Font Martina, 
Les Argiles, Sant Josep) 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 residents 
del municipi, i tenen un pes relatiu sobre el total de poc més del 12% de la població de dret del 
municipi però del 86% en superfície de sòl edificat. 
 

• El parc residencial 

El parc residencial del municipi suma un 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. 

D’acord amb les dades de l’Observatori del Territori de 2019, les parcel·les no edificades residencials 
representaven 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. 

La gran majoria dels edificis del parc d’habitatges de Begur (un 87% del total) contenen un únic 
habitatge, mentre que un 7% en contenen dos. El predomini d’aquestes tipologies d’edificis dedicats a 
habitatge és indicador d’una densitat edificatòria molt baixa, de ciutat difusa i característica essencial 
en el municipi. 

Les dades d’habitatges que consten a l’Idescat són les del cens de Instituto Nacional de Estadística 
(INE) de 2011. Segons aquest cens a Begur hi havia en aquell moment un total de 5.225 habitatges. 
D’aquests 1.680 habitatges eren principals (32,15%), 3.327 secundaris (63,67%) i 218 estaven buits 
(4,17%).  

El procés de conversió de segona a primera residència no es percep com un tret destacable -aquesta 
circumstància només es produeix en el cas de la Urbanització Residencial Begur-  i el pes de la 
segona residència i la vocació turística del municipi continua essent cabdal.  

Si acudim a les dades de l’Idescat relatives al nombre d’habitatges iniciats per anys, en el període que 
va del 2012 al 2021 es van començar al municipi un total de 313 habitatges, per la qual cosa   es pot 
xifrar en una quantitat d’uns 5.538 habitatges.  

Del tipus d’habitatge censat se’n desprèn la preeminència dels habitatges de no residents, en 
consonància amb el caràcter turístic del municipi. 

El parc d’habitatges principals és moderadament antic, concentrant-se el parc més envellit en el nucli 
de Begur i Esclanyà, i les actuacions més recents en els sectors residencials més a la vora dels nuclis 
anteriors (Residencial Begur, Urbanització Font Martina, …) 

Pel que fa als habitatges secundaris, el seu mercat va iniciar-se en la dècada dels ’50, per la qual 
cosa, la mitjana d’edat d’aquest parc edificat ha de ser sensiblement inferior al dels habitatges 
principals.  

 
• Dinàmica de construcció d’habitatges  

De l’anàlisi de les dades de la taula que acompanya aquest apartat se’n desprèn que a partir de l’any 
1998 (amb 61 habitatges iniciats) comença una tendència de creixement continuat de construcció de 
nous habitatges amb el pic situat l’any 2005 (310 habitatges iniciats) i la davallada iniciada amb la 
crisi de la financera de 2008 (24 habitatges iniciats). 

Des de l’any 2009 fins l’any 2021 el nombre d’habitatges iniciats ha estat de 395 unitats, amb una 
mitjana anual de 30 habitatges nous iniciats. Aquest increment del parc d’habitatges no ha anat 
acompanyat d’un increment de la població resident –en realitat s’ha produït una disminució de la 
població de dret de més de 200 `persones- podent-se deduir que bona part d’aquesta nova 
construcció correspon a segones residències. .  

L’oferta d’obra nova es concentra bàsicament en habitatges unifamiliars, aïllats i adossats, de preus 
molt elevats, exclusius i localitzats majoritàriament en les urbanitzacions residencials que envolten el 
Nucli de Begur (La Xarmada, Sa Roda, Sa Fontansa, Mas Prats, Residencial Begur...). 
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S’ha de fer notar que en el període d’aquest estudi (1992-2021) i d’acord amb les dades que es 
mostren en el quadre anterior, es pot apreciar que és pràcticament irrellevant el nombre d’habitatges 
de protecció pública iniciats (22 unitats el 1998 i 12 habitatges el 2008) corresponents a dues 
promocions públiques a La Font de Baix i a l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil, respectivament. 

 
 
• Superfície del parc d’habitatges  

A partir de l’anàlisi de les dades de la superfície útil dels 1.680 habitatges principals de 2011 se’n 
desprèn que el municipi es caracteritza per un elevat percentatge d’habitatges força grans, ja que el 
63,86% dels habitatges (1.073 habitatges) tenien més de 90 m2, per sobre dels valors comarcals -
58,53%-.  

Donades les característiques del mercat de segona residència, aquest rati segurament ha de ser 
encara més alt per a aquest segment del parc d’habitatges  
 

• Règim de tinença 

El 2011 la proporció d’habitatges principals de propietat era d’un 85,41% (superior a la mitjana de 
Catalunya, d’un 74,32%). El 44,64% del parc d’habitatges principal era de propietat ja pagada, el 
33,45% era de propietat pendent de pagaments, i la resta de 7,32% corresponia rebudes en herència 
o donacions. Del parc d’habitatges principals, un 14,69% estaven en règim de lloguer. 
 

• Els habitatges d’ús turístic 

Des del moment de la primera regulació sectorial d’aquest ús turístic –Decret 159/2012, de 20 de 
novembre, ara derogat- s’ha produït un augment progressiu de l’oferta d’aquest tipus d’habitatges. 

D’acord amb les dades de l’Àrea de Promoció econòmica i Turisme de l’Ajuntament de Begur, a data 
15/07/2020 estaven donats d’alta un total de 1.560 d’habitatges d’ús turístic (HUTs). 

Aquestes xifres suposen un percentatge del 28,17% sobre el parc d’habitatges estimat en l’actualitat 
als quals ens referíem anteriorment (una mica per sobre de 5.500 habitatges) i s’ha de dir que 
corresponen tant a habitatges principals –en èpoques de temporada alta- com a habitatges 
secundaris. 

L’aparició d’aquesta modalitat d’ús residencial ha suposat al municipi una “explosió” d’aquesta oferta 
en el parc d’habitatges del municipi. Encara que dues terceres parts dels habitatges del municipi 
siguin de segona residència, -en consonància amb la cabdal importància de l’activitat turística del 
municipi-, no és menys cert que la proliferació dels usuaris que provoca aquesta oferta accentua 
episodis de saturació de visitants en temporada alta i, que de manera indirecta pot distorsionar el 
mercat de lloguer per a residents permanents. 
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A.5.3 Projeccions de població i requeriments d’habitatge 

Per a la projecció de població de Begur utilitzem l’estudi d’estimacions de població i llars del Pla Local de 
l’Habitatge (PLH) de 2011. 

• Dinàmiques de població 

Indicava el PLH que l’evolució demogràfica de Begur mostra un creixement constant i sostingut de la 
població fins l’any 2007, any que inicia un període d’estancament i reducció poblacional fins a 
l’actualitat amb 4.248 habitants empadronats a Begur l’any 2010. 

El creixement demogràfic s’ha concentrat en el nucli vell de Begur (66% del total de població 
empadronada en el municipi) i d’Esclanyà (20% del total). 

El factor més important que contribueix al creixement demogràfic del municipi és la immigració (aporta 
el 94% del creixement total amb població nouvinguda de la pròpia comarca, de la província de Girona 
i de l’estranger). 

Entre els anys 1997 i 2010 els fluxos d’immigració es fonamenten amb l’arribada de població 
estrangera (el 64% de les altes padronals registrades). Des de l’any 2007 es percep una aturada 
sobtada en el flux d’entrades enregistrades a Begur de persones immigrants. 

Malgrat en termes de saldo migratori no es percebia una reducció dels grups d’edat més joves sí que 
el destí de les baixes padronals de Begur (en gran part a Palafrugell) fa pensar que un dels motius és 
el factor habitatge (ja sigui per preus elevats o per falta d’oferta adequada). 

En els darrers anys, Begur ha mantingut un factor d’atracció dels trams d’edat en edat de treballar, de 
famílies joves amb o sense fills que arriben a Begur seduïts per la qualitat de vida del poble i l’oferta 
d’habitatge unifamiliar escassa a municipis limítrofs com Palafrugell. 

Begur envelleix més ràpid que la mitjana de la comarca del Baix Empordà i que l’àmbit de les 
Comarques Gironines. Aquest envelliment es concentra en les urbanitzacions de segona residència i 
amb vocació turística del litoral. 

• Les projeccions demogràfiques 

Projeccions de població 

Les projeccions demogràfiques del municipi de Begur oscil·laven entre un màxim de 4.450 habitants 
l’any 2020, un intermedi de 4.308 habitants i un mínim de 4.191 habitants.  

L’estudi demogràfic partia de la població a 1 de gener de 2010 de 4.248 habitants i xifrava la població 
a 31 de desembre de 2019 en 4.450 habitants en el cas d’un projecció demogràfica alta i de 4.308 
habitants per una projecció demogràfica baixa. 

Les previsions no s’han acomplert, ni tan sols en els cas de la previsió baixa, per quant la població 
resident empadronada a data de 2021 s’ha quedat una mica per sobre del 4.000 habitants. 

Projeccions de persones principals 

Escenari màxim: Representa un màxim en la demanda previsible (alta immigració i alta formació de 
llars). 

Escenari intermedi: Situació mixta en què continua el flux migratori segons la hipòtesi optimista, però 
on el progrés en la formació de llars adopta la hipòtesi moderada. 

Escenari moderat: Indica una moderació de les tendències actuals d’immigració i llars (hipòtesi baixa 
d’immigracions i moderada de formació de llars). 

Escenari endogen: Representa l’escenari mínim de demanda previsible, amb estancament de la 
formació de llars i absència d’intercanvis migratoris. 

Aquestes projeccions es tradueixen en unes necessitats d’habitatge al municipi de Begur, pel període 
de vigència del PLH (2012–2017), entre un màxim de 127 nous habitatges principals (escenari 
màxim) i un mínim de 34 nous habitatges principals (escenari endogen). Aquestes xifres impliquen 
una mitjana anual de 21 i 6 nous habitatges principals/any. 

Si tenim en compte l’escenari moderat de les projeccions (escenari que s’estimava més probable) 
l’augment del nombre de llars s’estima en 63 habitatges principals nous, el que implica una mitjana 
anual entre 10 i 11 habitatges. 

• El mercat immobiliari a Begur 

Els habitatges principals a Begur representaven l’any 2001 tan sols un 30% del parc d’habitatges total 
del municipi. El procés de conversió de segona a primera residència no es percep com un tret 
destacable i el pes de la segona residència i la vocació turística del municipi continua essent cabdal. 
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La gran majoria dels edificis del parc d’habitatges de Begur (un 87% del total) contenen un únic 
habitatge, mentre que un 7% en contenen dos. El predomini d’aquestes tipologies d’edificis dedicats a 
habitatge és indicador d’una densitat edificatòria molt baixa, de ciutat difusa i característica essencial 
en el municipi. 

Begur no presenta problemes urgents de rehabilitació ni zones degradades des d’un punt de vista 
urbanístic i edificatori. Begur es caracteritza per tenir un parc d’habitatges menys antic que la resta de 
la província de Girona (un 43% del parc d’habitatges tenia una antiguitat igual o inferior als 20 anys). 
Pel que fa a l’estat de conservació, els habitatges de Begur es troben en un estat de conservació més 
bo que la mitjana de la província de Girona (un 99% dels habitatges de Begur es troben en un estat 
Bo segons el Censo de Población y viviendas 2001). 

Pel que fa al parc vacant potencial del municipi, a partir de les estimacions realitzades, es xifra un 
parc vacant estimat màxim teòric a Begur al voltant dels 142 habitatges, xifra que suposaria un 8% 
del parc total d’habitatges del municipi, sense considerar que al nucli de Begur també hi ha habitatges 
de segona residència amb consums d’aigua ≤ 5 m3. 

A partir de l’any 2008, ens vam trobar davant una forta aturada del mercat de la construcció al 
municipi de Begur provocada per l’aturada general del sector, el seu esgotament i la crisi econòmica i 
financera actual del país. 

L’oferta d’obra nova es concentra bàsicament en habitatges unifamiliars, aïllats i adossats, de preus 
molt elevats, exclusius i localitzats majoritàriament en les urbanitzacions residencials que envolten el 
Nucli de Begur (La Xarmada, Sa Roda, Sa Fontansa, Mas Prats, Residencial Begur...). 

Es percep un important dèficit d’habitatge plurifamiliar d’obra nova (les promocions localitzades 
d’aquesta tipologia deriven, fonamentalment, d’actuacions en el Nucli de Begur de conversió de 
finques antigues en edificis d’habitatges plurifamiliars majoritàriament de PB+2PP). 

Els preus del mercat immobiliari de segona mà localitzats al centre de Begur (no es detecten 
promocions d’obra nova) se situen en un preu de venda mig de 534.167 € pels habitatges unifamiliars 
aparellats i de 724.167 € pels habitatges unifamiliars aïllats. 

En el cas dels habitatges plurifamiliars trobem 1 promoció d’habitatges en oferta de segona mà de 
superfície mitjana de 93 m2 construïts i un preu de venda mig de 251.417 €. 

Els preus de l’habitatge de Begur són els tercers més elevats de la comarca del Baix Empordà 
(desprès de Castell-Platja d’Aro i Palamós). 

El mercat de l’habitatge de lloguer de primera residència a Begur és quasi bé inexistent i, en tot cas, 
no es configura com un recurs alternatiu a la compra. El lloguer és clarament insuficient a Begur per a 
atendre a la demanda de col·lectius que presenten més dificultats per a adquirir un habitatge i a la 
demanda que, tot i tenir els recursos necessaris per adquirir un habitatge, busca el lloguer com a 
alternativa al mercat de compra. 

 

• El mercat immobiliari a Begur 

En el momento de la redacció del PLH, les sol·licituds d’habitatge protegit a Begur (63 sol·licituds any 
2010) es concentren en població compresa entre els 21 i els 35 anys (un 26% de les sol·licituds eren 
de població entre 21 i 30 anys; aquesta xifra s’incrementava fins al 45% si teníem en compte la 
població compresa entre els 21 i els 35 anys).  

L'anàlisi per Unitats de Convivència (UC) ens mostra que un 69% de les sol·licituds són llars de 1 o 2 
membres com a màxim.  

Prop d’un 30% de la demanda d’habitatge amb protecció oficial són nascuts al mateix municipi de 
Begur. La resta són nascuts a la mateixa comarca del Baix Empordà, de Girona i de Barcelona i 
empadronats al municipi de Begur durant 3 anys o més. 

L’ingrés anual mitjà de la mostra de població a la que l’Equip Redactor ha tingut accés és de 15.367 
€/any (dades anys 2010). L’ingrés anual declarat és més alt quant més jove és el perfil. 

L’habitatge amb protecció oficial té una funció social cabdal en termes qualitatius a Begur. L’esforç en 
la compra d’un habitatge de renda lliure a Begur pot arribar a suposar per a la demanda d’habitatge 
menys solvent i amb menys recursos econòmics esforços superiors al 100% dels seus recursos 
econòmics anuals.  

Begur constitueix un municipi petit que permet a l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament detectar de 
manera acurada el col·lectiu de les persones sense llar i en situació d’exclusió residencial. A dia 
d’avui s’identifiquen 3 persones sense sostre empadronades al municipi, sense llar pròpia i en situació 
d’exclusió social per manca d’ocupació laboral, 6 llars familiars que presenten greus dificultats per 
afrontar les despeses derivades de l’habitatge i 5 famílies que viuen en llars sobre ocupades. 

 
 



Avanç de Pla d’ordenació urbanística municipal de Begur.  Fase 2: Avanç de POUM                                                                       Febrer de 2023 / 62 

• Línies estratègiques del PLH 

Les actuacions que proposava el PLH referents a les polítiques municipals en matèria d’habitatge no 
poden obviar el marc físic i urbà que presenta el municipi, la seva especial protecció ambiental i la 
seva incapacitat física per créixer urbanísticament, i hauran de fonamentar-se en la capacitat per 
actuar sobre els polígons i sectors que avui ja proposa el planejament urbanístic municipal o en algun 
puntual àmbit de modificació . 

Les actuacions han de ser coherents amb les estratègies supramunicipals de contenció que en 
matèria urbanística i en matèria d’habitatge s’atorguen al municipi. El POUM, en termes quantitatius, 
té marge de maniobra suficient com per donar resposta sobradament a les necessitats d’habitatge 
detectades fins més enllà de l’any 2020. 

En termes qualitatius, el PLH incidia en actuacions puntuals destinades a promoure l’ampliació del 
ventall de tipologies edificatòries amb la voluntat de promoure una tipologia plurifamiliar i que ampliï 
en termes qualitatius l’oferta d’habitatge al municipi. 

Del conjunt de la població jove que expulsa Begur, un 23% marxa al municipi contigu de Palafrugell. 
Les diferències socioeconòmiques entre Begur i els municipis adjacents, així com el mercat de 
l’habitatge, són part fonamental dels elements que determinen el volum d’arribades i de sortides de 
Begur. . 

Ampliar el ventall de tipologies edificatòries amb la finalitat de possibilitar a la demanda d’habitatge de 
primera residència, malmesa per la crisi econòmica actual, per facilitar l’accés a un habitatge més 
adequat a les seves condicions socioeconòmiques i que, a dia d’avui, difícilment pot assolir amb 
habitatges unifamiliars amb preus de venda per sobre dels 550.000 €. 

En un mercat immobiliari local basat fortament en la compravenda, on el mercat de lloguer és 
pràcticament inexistent, el PLH ha de proposar línies d’actuació encaminades a dinamitzar-lo (tant el 
lloguer protegit com el lloguer de renda lliure). 

La demanda d’habitatge protegit l’any 2010 no havia superat les 63 sol·licituds per l’adjudicació de la 
promoció d’habitatges de l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil i 4 sol·licituds per inscriure’s al Registre 
de Sol·licitants d’HPO. I amb els 63 sol·licitants no s’ha pogut adjudicar els 12 habitatges de les 
Casernes el que posa en evidència que la demanda real d’habitatge social és molt inferior a la del 
nombre de sol·licitants. 

L’actual crisi però amaga el risc de que en els propers anys apareguin nous perfils de famílies 
econòmicament insolvents i amb risc d’exclusió social com a resultat de l’impacte devastador que 
l’actual crisi està infringint a les bases del benestar social. El risc que l’actual crisi derivi en pocs anys 
en volums importants de població amb risc d’exclusió social és una possibilitat no descartable.  

Des del punt de vista quantitatiu, l’habitatge social previst en el S1 i S18 constituïa una borsa 
d’habitatge protegit més que suficient per les necessitats globals d’habitatge fins l’any 2020, 
necessitats estimades en funció dels antecedents. 

A les consideracions anteriors es poden afegir que l’esclat del fenomen de les llicències per 
habitatges turístics (HUT) fruit de la desregulació del mercat immobiliari i de lloguer, ha foragitat del 
mercat regular bona part del parc dels habitatges secundaris (i fins i tot dels habitatges principals) per 
quant la rendibilitat en termes financers dels lloguers per a la temporada turística, ultrapassen de molt 
les que corresponen a les rendes per lloguers llargs. Això suposa una greu reducció en l’oferta de 
possibles habitatges en lloguer i l’augment de les dificultats d’accedir a l’habitatge en el municipi.  

Més enllà de l’ajust quantitatiu, el PLH proposava: 

 Buscar l’equilibri entre els nivells de solvència de les famílies excloses del mercat lliure i les 
condicions d’accés a l’habitatge  social. S’intueix que les resposta més eficient per a aquest 
segment de demanda es el mercat de lloguer social.  

 Analitzar les possibilitats d’introduir percentatges de sostre protegit de manera puntual en algun 
sector o polígon amb la finalitat de preveure i anticipar-se futurs escenaris socioeconòmics que pot 
generar la crisi econòmica actual que pateix el país. 

 Avaluar la conveniència d’introduir la reserva d’habitatge dotacional de manera puntual per donar 
resposta a aquelles persones sense llar i en situació d’exclusió detectades. 

 Les propostes d’actuació que defineixi el PLH han de ser coherents amb la capacitat econòmica i 
financera de l’Ajuntament de Begur. Per aquest motiu, el PLH ha de definir aquelles línies 
d’actuació que es puguin dur a terme des de l’Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal del 
Baix Empordà mitjançant la signatura de convenis de col·laboració, etc. 

 El PLH pot avaluar la conveniència d’implantar un Servei Municipal d’Habitatge al propi Ajuntament 
en funció del cost que suposi per la hisenda municipal. 
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 El PLH desaconsella la implantació d’una Oficina Local d’Habitatge pròpia en termes de capacitat 
de gestió econòmica per part de l’Ajuntament i en termes d’economies d’escala des d’un punt de 
vista de volum de sol·licitants d’habitatge protegit. 

 Derivat d’apartats anteriors, el PLH pot avaluar la disponibilitat per part de l’Ajuntament de Begur 
de sòls d’equipaments vacants d’ocupació per a destinar-los a alguna promoció puntual 
d’habitatge dotacional. 

• Reserves per habitatges protegits 

D’acord amb la Llei 2/2002, d’urbanisme en base a la qual es va aprovar el planejament general de 
2003, la Disposició addicional desena de la normativa del POUM no estableix l’obligació de reserves 
per habitatge protegit per al municipi.  Aquesta circumstància es justificava en la reducció potencial de 
l’ús potencial en els sòls urbans existents i la inexistència de sectors o polígons d’actuació urbanística 
amb densitats superiors a 25 habitatges/hectàrea. 

Tot i això, la modificació de les determinacions pel que fa a les reserves mínimes per habitatges de 
protecció pública establertes per l’article 57.3 de la Llei d’urbanisme ha imposat aquesta obligació en 
el posteriors desenvolupaments de planejament urbanístic derivat.  

Amb anterioritat a l’aprovació del POUM de 2003, s’havia produït a cavall de finals dels anys vuitanta i 
primers dels noranta del segle passat una actuació d’habitatge protegit (48 habitatges) en l’àmbit de 
Sa Fontansa, promogut per l’Incasòl. 

Posteriorment, es van dur a terme dues actuacions més -totes dues promocions de l’Incasòl- l’any 
1998 amb 22 habitatges en el sector de La Font de Baix i una altra de 12 habitatges el 2008 en 
l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil, respectivament. 

En l’actualitat en trobem amb previsió de reserves per habitatges de protecció els següents polígons o 
sectors: 

− Polígon P-76 Equipaments Residencial Begur: 6 habitatges (en tràmit de redacció del PMU) 

− Sector S-1 Sa Roda: 12 habitatges (en tràmit d’execució de la urbanització) 

− Sector S-18 Oest de Begur: 30 habitatges (tramitació aturada) 

Simultàniament a la redacció d’aquest document d’Avanç es troba en tràmit d’aprovació una 
modificació puntual del POUM en l’àmbit del Barri de Sant Josep, a Esclanyà, per la delimitació d’un 
polígon d’actuació que fa una reserva per a la construcció de 12 de protecció. 

 
 
A.5.4 Activitats econòmiques 

 
L’activitat econòmica  

En termes històrics, referits al segle passat, el municipi de Begur tenia unes bases econòmiques febles, 
amb una agricultura pobre –la més productiva concentrada en la plana d’Esclanyà-, la pesca de 
proximitat i l’extracció del corall i una única activitat industrial destacable –la fàbrica de suro Forgas-. 

Amb aquests antecedents i l’abandonament progressiu de conreus i les activitats agràries a partir dels 
anys ’50 i ‘60 del segle passat, comencen a aparèixer el fenomen de les “urbanitzacions”, que ocupen 
extenses àrees del municipi. 

D’acord amb les dades aportades pel Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral 
gironí de 2020, 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). 

Prenent dades de l’Idescat de març de 2022, dels afiliats 1.783 al règim general de la seguretat social el 
grup més important era el del sector serveis amb 1.173 afiliats (65,79%) seguit de la indústria amb 341 
afiliats (19,12%). En el cas de la construcció, les dades disponibles corresponen a març de 2021 i el 
percentatge d’afiliats en aquell moment era del 14,95%. 

En el cas de les dades de la mateixa data referits al règim d’autònoms amb 435 afiliats, el sector serveis 
és també el majoritari amb 310 afiliats (71,26%) seguit en importància pel sector de la construcció, amb 
98 afiliats (20,91%). 

En el cas dels autònoms del sector de l’agricultura el nombre és pràcticament testimonial, amb només 9 
afiliats. Aquesta dada és congruent amb l’escassetat de la superfície agrícola utilitzada que el 2009 
registrava un total de 121 hectàrees destinades a terres llaurades i 12 hectàrees a pastures permanents. 
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Població activa i atur  

Segons les dades del cens de població de 2011 amb 4.109 residents, un total de 2.215 persones 
(53,91%) era població activa i les 1.894 persones restants (46,09%) corresponien a població inactiva. La 
població de 16 anys i més en aquell moment era de 3.484 persones. 

De la població activa, 1.704 persones (76,93%) era població ocupada i les 511 persones restants 
(23,07%) corresponien a població desocupada.  

Pel que fa a l’atur registrat la mitjana anual per a l’any 2021 era d’un total de 126,8 persones, amb 
preeminència del sector serveis (99,3 persones) segui per la construcció (16,2 persones). 

 
 

El sector turístic 

• L’activitat turística al municipi 

Com ja s’ha esmentat abans, el conjunt dels els municipis costaners de Girona despleguen una gran 
activitat turística que contribueix en gran mesura en la pressió de la construcció sobre el territori, de 
manera especial sobre la de d’habitatge de segona residència o per ús turístic exclusiu.  

En el cas de Begur les singulars condicions de la geografia del municipi de Begur, el seu entorn 
natural i els seus valors paisatgístics el converteixen en un destí turístic de primer ordre. Els 
antecedents es troben en una aparició molt primerenca  de les anomenades “urbanitzacions”  -
sorgeixen en els anys ’50 i ’60 del segle passat- com a conseqüència de la implantació de dues 
instal·lacions turístiques molt potents com van ser l’Hotel Cap Sa Sal a Aiguafreda i el Parador 
d’Aiguablava. 

Actualment, l’afluència de visitants suposa una forta pressió per a l’ús social del parc residencial del 
municipi i per als usos en l’espai públic, amb especial incidència dels relacionats amb la mobilitat i de 
l’estacionament de vehicles i molt singularment en el nucli històric de Begur. 

Es per això que l’Ajuntament de Begur  s’ha anat plantejant la regulació urbanística dels actuals usos 
turístics  i la previsió de les necessitats futures, i ha tramitat recentment una modificació puntual del 
POUM referida als usos hotelers, de bars i restaurants i d’habitatges d’ús turístic.  

D’acord amb les dades d’Idescat 2021, al municipi de Begur constaven un total de 28 establiments 
hotelers amb 1.077 places i dos establiments de càmping amb 1.386 places. No constava cap 
establiment de turisme rural. 

• La població i el turisme 

Població de dret i de fet 

La població resident a Begur a finals del 2020 era de 3.891 habitants, mentre que la població 
estacional (ETCA) era de 878 habitants, la qual suposava una població equivalent per al conjunt de 
l’any de 4.769 habitants.  

A partir de les dades de producció de residus ,i tenint en compte un coeficient mig de 1,3 kg de 
residus/persona i dia, s’estima una població de fet o flotant, al voltant dels 9.200 habitants equivalents 
de mitjana anual per l’any 2001 (un habitant equivalent és aquell que genera uns 1,3 kg de residus 
per dia, segons el coeficient mig calculat a Catalunya). Al llarg de l’any, però, s’observa un increment 
de la població flotant des dels mesos de març-abril, fins al setembre; el mes d’agost s’assoleix el 
màxim de població flotant, amb un pic de fins a 18.000 habitants equivalents. Durant el mes d’agost, 
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per tant, la població es pot arribar a multiplicar per 5 o pe r6. Durant els mesos d’hivern, la població de 
fet es manté al voltant dels 4.800 habitants equivalents, una mica per sobre de la població de dret 
censada. 

Organització i ús dels habitatges 

A partir de les dades recopilades que corresponen al cens de l’any 2011 (segons l’Idescat) en relació 
al tipus i ús dels habitatges s’observa que gairebé dos terços (63,67%) dels habitatges censats a 
Begur eren utilitzats com a segones residències, ja sia de caps de setmana o durant els períodes de 
vacances. Aquest percentatge es situa molt per sobre del que s’obté a la comarca (un 42,18% ) i al 
conjunt de Catalunya (15,96%). Aquest fet confirma una gran disponibilitat d’habitatges per acollir la 
població flotant que visita el municipi de forma estacional. 

Els habitatges de primera residència (ús principal) representaven l’any 2011 només un 32,15% del 
total d’habitatges. Tot i que no es disposa, encara, de les dades corresponents al cens de 2021, es 
preveu que el nombre d’habitatges de segona residència s’hagi incrementat encara més en els 
darrers deu anys, tant al municipi de Begur com en el conjunt del Baix Empordà. 

Macro magnitud econòmica de les activitats 

L’observació de la distribució del Valor afegit brut (VAB) entre els diferents sectors productius del 
municipi, reafirma l’increment de la dependència econòmica al sector terciari. L’any 1991, el sector 
terciari contribuí en un 66,5% al Valor Afegit Brut (VAB) del municipi, un percentatge per sobre del 
que s’obté a Palafrugell (un 62,04% l’any 1996), al conjunt de la comarca (un 62,4%) i a Catalunya 
(un 59,5%). Tot i que no es disposa de dades més recents, es preveu que aquest percentatge s’hagi 
incrementat en els darrers anys. 

D’altra banda, el Producte Interior Brut (PIB) a preus de mercat, a l’any 1991, fou de 9.542,87 euros 
per habitant. Aquestes xifres es trobaven lleugerament per sota de les obtingudes a la resta de la 
comarca (10.125,25 euros/habitant) i a Catalunya (10.243,05 euros/habitant). La capacitat de generar 
renda, per tant, és moderada, tot i la seva intensa activitat turística. 

 

• Dades turístiques del municipi 

L’oferta d’allotjament turístic de Begur es caracteritza per l’existència d’un nombre moderat 
d’establiments que es distribueixen l’oferta de places turístiques. 

Despesa turística i perfil del visitant 

Malgrat que no existeixen dades concretes del municipi de Begur, els estudis realitzats perla Direcció 
General de Turisme durant les temporades 1999 i 2000 confirmen que els dies d’estada dels visitants 
a la Costa Brava fou superior a la mitjana de Catalunya; A la Costa Brava, a més, els dies d’estada 
dels estrangers fou un 14% superior als dels visitants de l’estat espanyol (10,2 dies front 9,8 dies 
d’estada mitjana, l’any 2000). 

Pel que fa a la despesa turística, s’observa que la despesa per jornada realitzada pel visitant 
estranger es sensiblement inferior (un 14%, l’any 2000) a la realitzada pel visitant de la resta de 
l’estat, tant a la Costa Brava con a la totalitat de Catalunya. 

Valoració de l’oferta d’activitats 

Entre l’oferta d’activitats que el visitant troba a Begur destaquen especialment els esports d’aventura i 
activitats de lleure relacionades amb l’entorn litoral (submarinisme, esports nàutics, banys de sol, 
etc.), les visites al patrimoni històric i cultural (el casc urbà i castell de Begur), els esdeveniments 
culturals (concerts, festes majors, Festival d’Indians, Festival de Cinema, etc.), la gastronomia i, en 
general, els valors del patrimoni natural i del paisatge. 

• Dades turístiques del municipi 

Els allotjaments hotelers 

El gruix de l’allotjament turístic al municipi es distribueix entre el parc  d’habitatges de segona 
residencia i els habitatges destinats, -de manera esporàdica o primordial-, a l’ús turístic. 

Malgrat això, no és gens negligible l’oferta de places turístiques en establiments específicament 
hotelers. En el terme municipal es troben un total de 28 establiments hotelers, de mides i 
característiques ben diverses, que sumen un total de 543 habitacions amb un total estimat de 1.066 
places (segons dades municipals). 

Aquests establiments es distribueixen pel territori municipal amb la localització següent: 

− Nucli de Begur: 13 establiments amb un total de 152 habitacions i 304 places 

− Conca de Sa Riera: 5 establiments amb un total de 131 habitacions i 262 places 

− Cala d’Aiguafreda: 2 establiments amb un total de 150 habitacions i 30 places 
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− Conca de Sa Tuna: 1 establiment amb un total de 5 habitacions i 10 places 

− Cala d’Aiguablava / Fornells: 6 establiments amb un total de 225 habitacions i 450 places 

− Plana d’Esclanyà: 1 establiment amb un total de 15 habitacions i 30 places 

Els establiments hotelers dels nuclis urbans del municipi –nucli antic de Begur, nuclis mariners de Sa 
Riera, Sa Tuna- estan situats dintre de teixits compactes i molt consolidats, són de dimensions 
reduïdes i provenen bàsicament de rehabilitacions d’antigues edificacions destinades anteriorment a 
ús d’habitatge, i amb qualificació urbanística de nucli antic. 

Els establiments hotelers situats fora dels Nuclis històrics –baixada cap a Sa Riera, Fornells, 
Aiguablava i Esclanyà- tenen una mida força més gran –singularment el Parador d’Aiguablava i l’Hotel 
Aiguablava- i en molts casos estan situats en parcel·les qualificades específicament com a zona 
hotelera. 

Els allotjaments d’acampada 

Existeixen al municipi un parell d’establiments d’acampada, amb un total de 435 places. 

− Un dels establiments, el Càmping Begur, està situat a l’interior, en la confluència de la carretera 
d’Esclanyà a Begur amb la carretera a Fornells. Disposa d’un total de 320 places. 

− L’altre establiment, el Càmping El Maset, està situat a tocar de la cala de Sa Riera. Disposa d’un 
total de 115 places. 

Els establiments de restauració 

L’oferta de restauració –bars i restaurants- és amplia, amb un total de 68 establiments en el conjunt 
del municipi. 

L’oferta es concentra bàsicament en el Nucli de Begur, amb un total de 39 establiments. La resta se 
situen majòritàriament en els nuclis mariners de Sa Riera, Sa Tuna o a tocar de les platges de les 
cales de la Platja del Racó, Aiguafreda o Aiguablava. També part dels establiments hotelers abans 
descrits inclouen en la seva oferta serveis de bar o restaurant oberts a la pública concurrència. 

Els habitatges d’ús turístic 

Des del moment de la primera regulació sectorial d’aquest ús turístic –Decret 159/2012, de 20 de 
novembre, ara derogat- s’ha produït un augment progressiu de l’oferta d’aquest tipus d’habitatges. 

El parc immobiliari del municipi segons les dades de l’IDESCAT que corresponen al Cens de 2011 
registra un total de 5.225 habitatges, dels quals 1.680 principals, 3.327 secundaris i 218 buits.  

D’acord també amb dades d’IDESCAT, en el període 2009-2018 consten acabats un total de 248 
habitatges al municipi de Begur, la qual cosa suposa una mitjana anual de 25 habitatges. Fent una 
extrapolació d’aquestes dades per al període 2011-2019, podríem estimar un total de 225 habitatges 
acabats que situarien en 5.450 unitats el nombre d’habitatges existents al municipi.  

D’acord amb les dades de l’Àrea de Promoció econòmica i Turisme de l’Ajuntament de Begur, a data 
15/07/2020 estaven donats d’alta un total de 1.560 d’habitatges d’ús turístic (HUTs).  

Aquests habitatges es distribueixen pel territori municipal amb la localització següent: 

− Nucli de Begur: 316 habitatges 

− Conca de Sa Riera: 458 habitatges 

− Conca de Sa Tuna: 240 habitatges 

− Cala d’Aiguafreda: 128 habitatges 

− Residencial Begur: 167 habitatges 

− Cala d’Aiguablava / Fornells / Aigua Xellida:  193 habitatges 

− Plana d’Esclanyà: 58 habitatges 

Aplicant l’índex emprat per la Direcció General de Turisme (4,5 places pet HUT’s), el nombre de 
places a Begur corresponents als 1.560 habitatges turístics l’any 2020 seria de 7.425 places.   

Si aquest càlcul s’extrapola al total dels habitatges secundaris que constaven en el cens de 2011, és 
a dir un total de 3.327 habitatges secundaris, les places amb una ocupació al 100% arribarien a 
14.971 places. És molt possible que aquestes dades s’hagin incrementat considerablement en el 
darrer decenni. 

Si hom compara les dades de Begur amb les obtingudes per a la resta de Catalunya s’observa que la 
proporció d’habitatges turístics en el conjunt de l’oferta de places és molt superior a Begur (89%). Per 
contra, el nombre de places d’hoteleria i de càmping és inferior al que s’enregistra en el global de 
Catalunya. A Begur, per últim, no hi ha cap casa de turisme rural. 

Atenent al número d’immobiliàries que opera dins el municipi (34), es conclou que la gestió del lloguer 
i compra-venda dels habitatges de segona residència està sotmesa a alguna mena de control per part 
d’aquests establiments, fet que garanteix que el nivell de qualitat de l’oferta sigui, si més no, 
acceptable. 
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El sector de la construcció i l’immobiliari 

Com ja s’ha esmentat abans, el conjunt dels els municipis costaners de Girona despleguen una gran 
activitat turística que contribueix en gran mesura en la pressió de la construcció sobre el territori, de 
manera especial sobre la de d’habitatge de segona residència o per ús turístic exclusiu. En el cas de 
Begur s’ha de tenir una circumstància específica, l’aparició de les anomenades “urbanitzacions” és 
bastant primerenc -sorgeix en els anys ’50 i ’60- com a conseqüència de la implantació de dues 
instal·lacions turístiques molt potents com van ser l’Hotel Cap Sa Sal a Aiguafreda i el Parador 
d’Aiguablava. 

L’aparició d’aquests teixits residencials de baixa densitat en forma de “ciutat jardí” provoca una primera 
onada de construccions de “xalets de vacances” en els anys ’60 i ’70, amb promotors que actuaven 
preferentment de manera individual, per a la construcció d’habitatges particulars, tret d’algunes 
promocions plurifamiliars –a Sa Riera, al voltant de la cala d’Aiguafreda, ...-. 

Aquesta tendència s’ha mantingut en el temps –tret d’alguns cas notori actualment en construcció-, amb 
presència majoritària de promocions d’habitatges unifamiliars –de nova construcció en les 
“urbanitzacions” o de rehabilitació en els nuclis històrics- per a ús propi, adreçat sobre tot a residents o 
compradors estrangers, majoritàriament ciutadans de la UE. 

No existeixen ni actuen en el municipi mitjans-grans operadors immobiliaris, ni empreses constructores 
potents. Les actuacions es produeixen a nivell de constructores i industrials petits, a l’escala de l’activitat 
constructora del municipi. 

Per altra banda, el sector d’activitats de serveis del municipi -restauració, alimentació, agències 
immobiliàries, jardineria, neteja, manteniment, etc...- es troben totes elles relacionades amb la presència 
d’aquest ús residencial i turístic. 
 

El sector industrial 

Prenent dades de l’Idescat de març de 2022, dels afiliats 1.783 al règim general de la seguretat social al 
municipi el grup del sector de la indústria amb 341 afiliats era el segon amb un 19,12% molt allunyat del 
sector serveis (65,79%) que és el preponderat en l’activitat econòmica del municipi. 

La indústria té un pes poc important dins l’estructura econòmica del municipi, amb només 22 
instal·lacions l’any 2001 (un 4,3 % del total d’establiments i professionals). D’altra banda, la indústria 
begurenca només representava el 2001 el 3% del total d’indústries de la comarca del Baix Empordà. Les 
indústries més importants són les empreses Avícola Maria,S.A (producció d’aviram), Armacell Iberia,S.L 
(transformació de plàstics), les activitats extractives, algunes empreses de productes alimentaris i 
fusteries. 

La incidència ambiental de les activitats industrials s’evidencia bàsicament en la gestió de les aigües i els 
residus. Només 7 de les activitats industrials han presentat declaració de captació i abocament d’aigües 
residuals l’any 2001; cap d’aquestes indústries disposa de sistemes de depuració propis. Pel que fa als 
residus declarats l’any 2000, el 98,05% es classifiquen com a no especials, i d’aquests, el 67% provenen 
d’indústries de l’alimentació. 

Actualment existeixen dos polígons industrials al municipi: 

 Polígon de la Riera d’Esclanyà. Amb una superfície de 26 hectàrees i 56 empreses establertes. Situat 
en el marge esquerre de la carretera C-31 de Palafrugell a Pals, en continuïtat amb el polígon 
industrial de Palafrugell.  

 Zona industrial Les Arenes. Amb una superfície de 4.400 m2 i 4 empreses establertes. Situada en la 
entrada al municipi . Algunes de les indústries esmentades, però ,es troben en sòls no urbanitzables o 
urbans. Aper la carretera de Regencós, en la pujada a Sa Roda.  

El sector S-18 Oest de Begur, en tràmit de desenvolupament, preveu usos mixtos, una part per usos 
residencials i altra d’activitat econòmica (terciari, comercial i magatzem), que constitueixen l’única 
previsió de reserva d’aquest tipus de sòls al municipi.  

S’ha de fer notar que una de les empreses més importants del municipi (Avícola Maria) es troba en sòls 
no urbanitzables. Aquest fet complica la gestió de les aigües i els residus industrials, a banda del risc que 
suposa la presència d’activitats molestes, nocives o perilloses en zones properes a nuclis habitats. 
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A.6 PAISATGE I PATRIMONI  

 
 
A.6.1  Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines 

La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya creà el catàleg de 
paisatge com un instrument per a la introducció d’objectius paisatgístics en el planejament territorial a 
Catalunya i en les diverses polítiques sectorials.  

El Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines va ser aprovat definitivament el 23 de novembre de 
2010, publicat en el DOGC de 30 de novembre de 2010. 

El catàleg assenyala els principals trets distintius d’aquesta unitat paisatgística, del quals se’n ressalten els 
que es corresponen a l’àmbit del present Avanç: 

• Alternança de serres, valls i planes que formen el front marítim de l’extrem septentrional de la 
serralada litoral. 

• Costa generalment escarpada, rocosa, amb penya –segats, que s’obre per donar lloc a cales i 
badies. 

• Coberta forestal densa, de pinedes, alzinars i suredes, que arriba fins a la mateixa línia de costa. 

• Litoral amb gran desenvolupament turístic, articulat pels nuclis de Castell-Platja d’Aro, Palamós, 
Palafrugell i Begur, i que condiciona les infraestructures viàries, molt desenvolupades en el darrers 
anys. 

A continuació s’enumeren els objectius de qualitat paisatgística (OQP) i la proposta de criteris i accions 
que s’exposen en el Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines especialment per a aquesta unitat 
del Paisatge. El llistat de mesures i accions són una proposta per assolir el OQP. 
 
• Objectius de qualitat paisatgística (OQP) 

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. 

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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.catpaisatge.net/fitxers/llei_paisatge.pdf
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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. 

 
• Criteris i accions 

Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la protecció 

7.1. La morfologia litoral a la unitat Costa Brava es defineix per una costa escarpada i rocosa, que 
eventualment es retalla per generar el paisatge de cales i platges tan característic d’aquests indrets, i 
generadores d’una intensa activitat turística. Les formacions rocoses, derivades de zones d’interès 
geològic com les Muntanyes de Begur, de Castell, Cap Roig i el Massís de Les Gavarres, constitueixen 
també un important valor estètic afermat principalment pels contrastos amb el mar. Els grans penya-
segats conformats fonamentalment per roques ígnies i metamòrfiques es perllonguen dintre del mar, 
generant el fons rocós que alberga una àmplia diversitat de fauna i flora marina. Aquest entorn arrelat en 
l’ imaginari popular s’ha de potenciar i mantenir com a element fortament representatiu de la imatge del 
lloc. Cal recuperar els ecosistemes naturals associats als penya-segats marins, i a la resta de comunitats 
submarines relacionades amb la línia de costa. 
(...) 

Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió 

(...) 

7.7. Un dels principals valors generats pels boscos de la Costa Brava és de tipus estètic, a través dels 
patrons de contrast establerts entre els bosc i la seva relació amb el mar. Caldria estructurar i definir el 
desenvolupament de les masses boscoses, principalment als seus límits, on es produeix la trobada amb 
els fronts marítims, i potenciar la seva marca visual. 

7.11. Promoure accions per tal de millorar la qualitat estètica i ambiental de les urbanitzacions de la 
Costa Brava (municipis de Castell-Platja d’Aro, Palafrugell, Santa Cristina d’Aro, Palamós, Calonge, 
Mont-ras, Begur). Les actuacions aniran encaminades a la millora del accessos, perifèries, la regulació 
de les tipologies constructives i dels tipus de cobertes, i els codis cromàtics en les edificacions, així com 
a l’asfalt de carrers, l’enllumenat públic, la recollida de residus, o la creació i rehabilitació dels espais 
públics. 

7.12. Millorar els perímetres de les urbanitzacions, amb dues finalitats: estètica i de protecció davant els 
incendis forestals. Amb uns límits definits i identificables, i zones d’integració amb l’entorn natural 
ordenades i dissenyades per fer front als incendis forestals. 

Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a l’ordenació 

7.19. Els principals casos de continus en la façana litoral de la unitat Costa Brava són: Platja d’Aro –
S’Agaró, Sant Antoni de Calonge Sud, Sant Antoni de Calonge, Palamós, La Fosca – Palamós, Calella 
sud, Llafranc, Tamariu i Cap de Begur, Sa Punta. Evitar l’aparició de teixits discontinus que fragmentin el 
paisatge i les extensions urbanes que modifiquin figures, perfils i escenaris urbans tradicionals, 
particularment en els casos en que puguin contribuir a l’aparició de fenòmens de conurbació, o carretera 
aparador. 

7.20. Establir pautes de control en l’ordenació i criteri d’edificació (volums, tipologies de construccions i 
materials, colors) per tal de minimitzar l’impacte de les edificacions disperses incloses en els àmbits 
visuals dels penya-segats i dels vessants boscosos que arriben fins el mar. 
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A.6.2  Paisatge i ambients identificables a Begur 

A continuació s’analitzen aquells paràmetres que permeten la delimitació i caracterització de les diferents 
àrees territorials que tenen unes característiques ambientals i paisatgístiques homogènies. L’objectiu 
final de l’anàlisi dels paràmetres que caracteritzen aquestes àrees és identificar-ne els seus límits i 
desvetllar les potencialitats del seu paisatge, a fi d’establir criteris i accions dirigides a millorar l’encaix de 
l’avanç de POUM, en equilibri amb els valors socials, estètics, històrics, simbòlics i ecològics que hi 
concorren. S’han distingit les següents àrees de paisatge i ambient identificables: 

• La serralada del litoral amb les valls que formen els cursos d’aigua cap al litoral. 

Les valls que constitueixen el sistema de torrents i rieres que desguasen cap al litoral (Sa Riera, 
Aiguafreda, Sa Tuna, Fornells, Aiguablava, etc...). Amb una presència d’una coberta forestal densa, 
de pinedes, alzinars i suredes, que arriba fins a la mateixa línia de costa. 

 
La baixada cap a Sa Riera. El puig del Cap sa Sal al fons 

• La linía de costa amb penya-segats i cales. 

Una costa alta i retallada, amb grans penya-segats, amb un relleu costaner modelat en roques ígnies i 
metamòrfiques així com amb roques calcàries en tot el sector que correspon a l’espai conegut com 
“Muntanyes de Begur”. 

 
 La cala d’Aiguablava amb el Parador 

 

• La plana agrícola d’Esclanyà 

Forma part del corredor Palamós-Palafrugell, confinada pels estreps més nord-orientals de les 
Gavarres a Ponent i per les muntanyes de Begur pel seu costat Nord. Es tracta dels únics terrenys on 
es concentra la minvada activitat agrícola del municipi, amb conreus de secà. 
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• Els nuclis antics de l’interior. 

Els dos nuclis històrics primigenis que constitueixen les primeres poblacions del municipi: 

El nucli antic de Begur, situat a recer del seu castell, amb una estructura de carrers en forma de 
corona que ressegueixen la topografia del turó on se situa. Amb la presència d’elements patrimonials 
de gran interès (el mateix castell de Begur, les torres de defensa, l’església de Sant Pere, la capella 
de Sant Antoni, les cases indianes de finals del XIX). 

 

El nucli antic de Begur i el Castell, des del carrer del Mar 

El nucli antic d’Esclanyà, petita població residencial d’origen medieval, al voltant de l’església de 
Santa Maria, en meitat de la plana agrícola que arriba fins al límit amb el municipi de Palafrugell 

 
El nucli antic d’Esclanyà 

• Els antics nuclis mariners 

Els petits poblaments sorgits de l’activitat pesquera i de recol·lecció del corall del municipi (Sa Riera, 
Aiguafreda, Sa Tuna, Fornells i Aiguablava) que a partir dels anys cinquanta i seixanta van esdevenir 
nuclis de l’activitat turística del municipi 

 

 

 
Cala de Sa Tuna  Cala de Sa Riera 
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• Les urbanitzacions de baixa densitat 

Al voltant dels nuclis antics principals van començar a sorgir agrupacions residencials, normalment de 
baixa densitat, que amb el pas del temps  mostren la evolució urbanística del municipi: 

Unes extensions situades en proximitat amb els dos nuclis principals, el nucli antic de Begur (Sa 
Fontansa, Les Arenes, Son Ric, Residencial Begur) i del nucli antic d’Esclanyà (Font Martina, Les 
Argiles, Sant Josep) amb clara vocació d’àrees dedicades a primera residència. 

Unes urbanitzacions situades en les valls de baixada cap a les cales i platges del municipi (la vessant 
de Sa Riera, el front de Port d’es Pi i S’Antiga, la cala d’Aiguafreda, Sa Tuna, La Borna, Cap Rubí, 
Ses Costes, Fornells, Ses Falugues, el Montcal, Aigua Xellida) clarament dedicades a l’habitatge d’ús 
turístic i/o de segona residència. 
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A.6.3 Patrimoni cultural 
 
El vigent POUM de 2003 incorpora en la seva documentació el Volum 5. Relació de béns a protegir. 
Catàleg de masies i cases rurals. Inventari del Patrimoni arqueològic. En el mateix s’incorpora la relació 
dels elements del patrimoni arqueològic, paleontològic i  arquitectònic situats al municipi: 
 
Patrimoni arqueològic i paleontològic 

Jaciments arqueològics 
Codi 
IPAC 

Codi 
eGIPCI 

   
1. Carrer Boadella I012529  
2. El Castell I01601  
3. Esclanyà I01602  
4. Ses Felugues I01603  

 
Patrimoni històric-artístic i arquitectònic 

Edificis amb grau de protecció integral 
Codi 
IPAC 

Codi 
eGIPCI 

   
1.  Ajuntament   
2. Torre Pella Forgas   
3. Antic Hospital    
4. Església de Sant Pere    
5. Casa Térmens   
6. Casa Puig   
7. Habitatge i local   
8. Habitatge i local   
9. Casa Josep Forment   
10. Torre Hermanac de Can Pi   
11. Habitatge i torre   
12. Torre de Can Marquès   
13. Casa Vicenç Ferrer   
14. Habitatge   
15. Casa Pere Roger   
16. Casa Josep Pi   
17. Casino Cultural    
18. Torre de Sant Ramon    
19. Ermita de Sant Ramon   
20. Castell de Begur   
21. Casa BCB  

22. Torre de Mas Mauri de Vall    
23. Mas d’en Pinc   
24. Convent de Santa Reparada   
25. Torre d’Esclanyà   
26. Església d’Esclanyà   

   

Àrees de protecció ambiental en nuclis urbans 
Codi 
IPAC 

Codi 
eGIPCI 

   
A1. Nucli antic de Begur   
A2. Nucli antic d’Esclanyà   

   

Masies i edificacions en sòl no urbanitzable amb 
grau de protecció integral 

Codi 
IPAC 

Codi 
eGIPCI 

a. Mas del Rellotge 73  
b. Mas de Can Codina 75 34125 

c. Masia de Can Pipes 74  
d. Masia de Can Frigolet   
e. Semàfor   
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Masies i cases rurals 
Codi 
IPAC 

Codi 
eGIPCI 

   
1. Can Vidalet   
2. Mas Nou    
4A. Can Lino   
4B. Can Xifró   
4C. Can Benet   
5. Mas Sais   
6. Ca l’Anglada   
7. Can Fanals   
8. Ca l’Estanis   
9. Can Mayola   
10. Cal Barraquer   
11. Can Domingo   
12. Mas Regincos   
13. Can Just   
14. Ca l’Hortala   
15. Can Jordi   
16. Mas Batllia   
17. Mas d’en Bou   
18. Mas d’en Llor   
19. Cabanya del Mas d’es Sot   
20. Ca la Mesado   
21. Mas d’es Sot   
22. Mas d’es Quinze   
23. Carretera del Semàfor   
23(b) Mas Magre   
 

Tot aquest conjunt d’elements a protegir tenen forma de pre-catàleg, per la qual cosa la revisió del 
POUM els haurà d’incorporar a nivell de catàleg, amb les determinacions pròpies d’aquest instrument de 
regulació. 

Per altra banda, existeix un patrimoni d’arquitectura moderna –a partir dels anys cinquanta del segle 
passat- que presenta elements de notable interès –edificacions i jardins al Cap Sa Sal, habitatges de 
Josep Pratmarsó a Port d’es Pi, edificacions d’Antoni Bonet a Fornells, el Parador d’Aiguablava, el Parc 
de l’Arbreda, etc-  que s’haurien de considerar com susceptibles d’incorporar al nou catàleg. 
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A.7 CONCLUSIONS I DIAGNOSI 

 
 
A.7.1 Resum sintètic i integrat dels continguts analitzats 
 

• Territori i medi ambient 

El municipi 

El municipi de Begur es troba a la comarca del Baix Empordà al bell mig de la Costa Brava i ocupa l’espai 
muntanyós litoral situat a l’extrem septentrional de la serralada Litoral. Es tracta d’un municipi costaner, de 
aproximadament 21 km2 de superfície, que limita amb els municipis de Pals (al nord), Regencós (a l’oest) i 
Palafrugell (al oest i al sud). El litoral de Begur s’estén entre el final de la platja del Racó de Pals i la Punta 
del Bisbe, en el límit amb el TM de Palafrugell. Destaquen en la seva costa les platges de Sa Riera, Sa 
Tuna, Aiguafreda, Cap Sa Sal, Fornells, platja Fonda i Aiguablava. 

A més del nucli urbà de Begur (situat a 200 m d’alçada sobre el nivell del mar), es troben altres nuclis de 
població com són l’agregat d’Esclanyà, situat a la plana del corredor de Palafrugell, i els nuclis de 
pescadors apareguts al voltant de les cales de Sa Riera, Sa Tuna, el Port de Fornells i Aiguablava. 

Les condicions geomorfològiques del municipi de Begur, amb uns relleus força acusats i una línia de mar 
molt extensa i retallada, atorguen al seu territori una valoració paisatgística excepcional, a la vegada que 
una elevada fragilitat. 

La pressió dels usos turístics s’adreça de manera especial a les ubicacions amb posicions altimètriques 
més elevades i amb millors vistes cap al mar. Aquesta dinàmica ha comportat una progressiva privatització 
dels espais naturals més fràgils, que  podrien arribar a ocasionar una veritable desnaturalització del territori 
costaner. 
 

Unitats geomorfològiques i paisatgístiques 

Dintre del territori municipal podem distingir els àmbits següents: 

• El massís de Begur. Ocupa la meitat oriental del terme municipal i es caracteritza per presentar turons 
d’alçada mitjana (el punt més alt és Son Ric, amb 320 m) i de pendent més o menys suau. A prop del 
mar aquests relleus donen lloc a penya-segats força abruptes i de gran altura. La part nord del 
massís, compresa entre Sa Riera i la Platja Fonda, està dominada per una alternança de materials 
cambro-ordovicians de naturalesa calcària (dolomies grises, marbres, calcàries i calcofil·lites), encara 
que també es troben fil·lites verdes, i esquists motats i bandats. Entre la Platja Fonda i la punta des 
Bisbe, el massís es caracteritza per presentar afloraments de roques plutóniques, del tipus 
leucogranits, roques filonianes (lampròfids i porfirites andesítiques) i granodiorites fenoblàstiques. 

• El corredor de Palafrugell i la plana d’Esclanyà.  La zona agrícola d’Esclanyà es troba situada sobre el 
corredor de Palafrugell, considerat com una prolongació de la depressió de l’Empordà. En aquest 
sector predominen els dipòsits col·luvials (argiles, llims i sorres marronencs amb còdols) i les roques 
metamòrfiques (esquistos). En aquesta zona es troben la major part dels terrenys agrícoles del 
municipi, dedicats al conreu de cereals de seca, vinya i oliveres. 

• El sistema de dunes continentals. En els terrenys interiors del municipi s’estén un important sistema 
de dunes continentals. Aquest sistema dunar es troba en contacte amb la platja de Pals, i s’estén en 
direcció NW-SE, fins més enllà Montcal. Es tracta d’un important dipòsit de sorres d’origen eòlic, 
format durant el Pleistocè (Quaternari). El principal constituent d’aquestes sorres és el quars i, en 
menor proporció, fragments de roques metamòrfiques, calcàries, feldespats i miques, amb una mida 
del gra de gruixut a mitjà. Aquest sistema de dunes continentals es troba actualment fixat per  una 
vegetació predominantment arbòria, formada per pinedes de pi pinyer i pi pinastre. L’expressió més 
característica d’aquestes pinedes es troba a la zona del Bosc Major. 

La xarxa hidrològica 

La xarxa hidrològica del municipi està formada per cursos d’aigua poc importants, amb un funcionament 
de tipus torrencial lligat al règim de pluges. Les característiques morfològiques de les xarxes de drenatge 
són poc jerarquitzades, amb molts cursos que drenen les seves aigües directament al mar o a les rieres 
més importants (Aiguafreda, Sa Riera), sense desembocar en altres cursos. 

Pel que fa a les aigües subterrànies, el terme municipal de Begur es troba inclòs parcialment dins l’àrea 
que defineix els aqüífers de la Fossa de Palafrugell, el qual afecta principalment al sector de la plana 
d’Esclanyà. L’aqüífer de la Fossa de Palafrugell és una prolongació del subsistema Baix Ter i s’estén, en 
forma de llengua, afectant parcialment els termes de Palafrugell, Begur, Regencós, Pals i Palau-sator. 
Aquesta unitat hídrica està inclosa dins l’annex I del Decret 328/88, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen 
normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de 
Catalunya. 
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El paisatge vegetal 

El paisatge vegetal de Begur queda determinat per la seva pertinença al domini de l’alzinar litoral 
(Quercetum ilicisgallo provinciale) i de la sureda (Quercetum ilicisgallo provincialesubas. suberetosum). 
Els alzinars es distribueixen majoritàriament sobre substrats de naturalesa calcària, a la meitat nord del 
massís de Begur, mentre que les suredes ocupen preferentment els relleus silícics de la meitat 
septentrional. En lamajor part del territori, però, les pinedes de pi pinyer (Pinus pinea) o de pi blanc 
(Pinus halepensis) han desplaçat els alzinars i les suredes originals. Destaquen, especialment, les 
pinedes de pi pinyer i pi pinastre que es troben fixant el sistema dunar continental anteriorment descrit; 
aquesta comunitat està considerada com d’interès prioritari per la Directiva Hàbitats. L'exemple més 
representatiu d'aquest tipus de comunitat és la zona del Bosc Major. 

D'altra banda, una gran superfície del territori és coberta per una vegetació de caire arbustiu (màquies, 
brolles de romaní i bruc d’hivern, brolles silicícoles d’estepes i brucs, i garrigues), com a resultat de les 
estassades i dels incendis forestals. 

En l'àmbit costaner, la forta pressió urbanística ha fet desaparèixer una bona part de les comunitats 
litorals pròpies de substrats sorrencs i de penya-segats. Al voltant dels cursos d'aigua apareix una 
vegetació de ribera més o menys complexa: algunes omedes, salzedes i canyissars. 

Les escasses zones planeres del municipi, centrades a l'entorn d'Esclanyà, han estat aprofitades per al 
desenvolupament de l'agricultura, fet que ha significat la pèrdua de les comunitats vegetals naturals. 
 
La fauna 

Els hàbitats faunístics representats dins el terme municipal són els propis dels sistemes naturals 
mediterranis. Destaquen, com a més ben conservats, els hàbitats associats a les formacions forestals 
(pinedes, alzinars i suredes); no obstant, altres formacions com les brolles i màquies litorals, la vegetació 
de penya-segats i l'àmbit marí acullen també importants poblaments faunístics. 

Dins el terme municipal s’han observat fins a 65 espècies d’ocells, entre les quals destaquen el xot 
(Otusscops), el duc (Bubobubo) l'esparver vulgar (Accipiternisus), l'aligot comú (Buteobuteo), el falcó 
peregrí (Falcoperegrinus), el falcó de la reina (Falco eleonorae) i, esporàdicament, l'esparver cendrós 
(Circuspygargus). Entre la herpetofauna s’han citat fins a 26 espècies, de les quals la tortuga 
mediterrània (Testudohermanni) i la tortuga d'aigua (Mauremyscaspica) i el llangardaix verd 
(Lacertaviridis) són els més destacables. La presència de mamífers, per contra, és molt escassa; se n’ha 
identificat 28 espècies, entre les que destaquen elsrats- penats (Pipistrellussp.) dels penya-segats. 
 
La hidrologia 

El sistema hidrològic superficial de Begur s’emmarca en la conca hidrològica de les rieres de la Costa 
Brava. La xarxa hidrològica del municipi està formada per cursos d’aigua poc importants i amb un cabal 
escàs, en la majoria dels casos de curs estacional. Les característiques morfològiques de les xarxes de 
drenatge són poc jerarquitzades, amb molts cursos que drenen les seves aigües directament al mar o a les 
rieres més importants (Aiguafreda, Sa Riera), sense desembocar en altres cursos. 

Com és propi del règim mediterrani, la dinàmica de funcionament és episòdica, amb cabals importants en 
moments de màxima precipitació i cabals reduïts o inexistents la resta de l’any. Algunes rieres mantenen un 
cabal mínim durant l'època més humida i s'assequen en èpoques de precipitació escassa. 

Els cursos d’aigua més importants del municipi són la riera d’Aiguablava, la riera de Sa Tuna, el torrent Sa 
Riera, la riera d’Aiguafreda, la riera d’Esclanyà i la riera de Saltseseugues. 
 
Els boscos 

Els boscos ocupen la major part dels terrenys muntanyosos del terme municipal; al NE del municipi, les 
masses forestals s'estenen des del casc urbà en direcció al Puig de la Coma, i des d'aquí fins al límit 
costaner; al NE, destaca especialment el Bosc Major, una densa pineda de pi pinyer formada sobre un 
sistema dunar continental. Al Sud, els turons del Montcal i Ses Falugues conserven encara bona part de 
les boscos originals de la zona, corresponents a suredes i pinedes. 

Tanmateix, les formacions forestals han patit una regressió important en tot el territori: l'expansió 
urbanística dels darrers anys, i en segon terme, el flagells dels incendis forestals, n'han estat les causes 
principals. A la plana d'Esclanyà, els aprofitaments agrícoles també han implicat una reducció important 
de la superfície forestal. Amb tot, la cobertura arbòria representa al voltant del 57,5% del total de 
superfície del municipi, i s'observa una lenta però bona recuperació de la massa forestal. 
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Els riscos 

El municipi de Begur està declarat d’alt risc d’incendi forestal pel Pla Especial d'Emergències per 
Incendis Forestals de Catalunya (INFOCAT). Pel que fa als elements vulnerables als incendis de l’annex 
2 de l’INFOCAT, existeix al municipi dotze urbanitzacions amb aquesta categoria: Platja de sa Riera, 
Aiguafreda, Sa Tuna, Mas Prats, Sa Fontansa, La Borna, Son Ric, Aiguablava, Aiguaxellida, Sant Josep i 
Cantallops. 

Pel que fa al risc d’inundacions el municipi de Begur no apareix en situacions de risc en el plànol dels 
estudis del que s’anomena Conques de les rieres de la Costa Brava Sud”. Els informes de l’ACA emesos 
en fase de redacció del Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí, 
assenyalen que 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 afectacions en relació amb la inundabilitat.  
 

 Resum de diagnosi 

• És molt important la protecció de les zones que presenten un poblament vegetal o faunístic més 
rellevant 

És molt important la protecció estricta dels hàbitats que acullen les poblacions faunístiques de 
major interès dins el municipi, i en concret, dels hàbitats forestals, dels hàbitats associats als 
cursos d'aigua i de l'hàbitat agrícola. Únicament a partir de la protecció d'aquests espais es pot 
garantir la supervivència i desenvolupament de les poblacions faunístiques existents. 

• Les característiques hidrològiques dels cursos d’aigua, juntament amb l’estat actual en què es troben, 
dificulten el seu paper potencial com a corredors biològics. 

El caràcter intermitent dels torrents impedeix la connexió entre els diferents àmbits naturals. 
Aquests torrents, conserven encara un elevat grau de naturalitat, fet que permet l’establiment de 
certes comunitats florístiques i poblacions faunístiques de molt interès. 

• Els terrenys classificats com a sòl no urbanitzable del municipi han esdevingut, d’alguna manera, un 
mosaic de taques separades en una matriu de sòls urbanitzats o amb un cert grau d’urbanització. 

La connectivitat biològica entre els diferents espais naturals de Begur està seriosament afectada 
per la presència d’urbanitzacions extensives i de les diferents infraestructures (xarxa viària, etc.). 

Únicament en determinats sectors s’estenen superfícies forestals contínues, i de dimensions 
considerables. Cal citar, per exemple, les pinedes que constitueixen el Bosc Major, els entorns de 
Puig de la Coma i del Puig de Sa Guàrdia, al NE del municipi, i al SE, els entorns del Montcal i Ses 
Falugues. 

• Es detecta la necessitat d’establir mesures de gestió i millora de les masses forestals del municipi. El 
risc d’incendis forestals és elevat, i és degut principalment a les condicions climatològiques de la 
zona. 

L’Ajuntament de Begur realitza anualment les campanyes de neteja i condicionament de les 
franges de protecció contra incendis en els límits de les urbanitzacions amb els espais forestals. 

No existeix cap Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) aprovat al municipi. La majoria 
dels boscos són de titularitat privada, i no s’exploten des del punt de vista forestal. La majoria de 
propietaris forestals no viuen dins el municipi, fet que ha dificultat en gran mesura l’acord entre 
propietaris per a la creació d’una ADF. 

• Les categories de protecció del sòl no urbanitzable proposades en el POUM de Begur 2003 van 
suposar una major protecció dels espais naturals del municipi, especialment en aquells entorns 
considerats d’interès comunitari per la Directiva Hàbitats. 

La revisió del POUM de 2003 va definir amb més precisió el grau de protecció del sòl no 
urbanitzable, establint una nova categoria de protecció (protecció per raons d’hàbitat), assignada a 
aquells espais que estan considerats d’interès comunitari per la Directiva d’Hàbitas, d’àmbit 
europeu. 

La revisió del POUM Begur 2022 per adaptació al Pla director urbanístic del litoral gironí, proposa 
la desclassificació de certs sectors del sòl urbanitzable -per exemple en la baixada de  Sa Riera- 
cosa que permetrà potenciar certs corredors biològics entre espais naturals –entre el sector del 
Bosc Major i el Puig Rodó i Aiguafreda-. 
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• Es possible d’ampliar els límits de l’espai d’interès natural Muntanyes de Begur, incorporant certs 
sectors que connectarien zones ja protegides. 

L’adaptació al Pla director urbanístic del litoral gironí, amb la desclassificació i/o modificació de 
sectors d’extensió urbana, podria permetre l’ampliació dels espais naturals protegits. 

Aquesta proposta s’hauria d’incorporar en el procés de tramitació del “Pla especial de protecció del 
medi natural i del paisatge de Muntanyes de Begur”, que correspon al Departament de la 
Generalitat de Catalunya amb competències en matèria de Medi Ambient. 

• La sobre freqüentació humana, especialment en el litoral i en època estival, pot tenir conseqüències 
negatives sobre certs ecosistemes. 

Cal pensar en actuacions en matèria de mobilitat (regulació de l’accés rodat a platges i cales, 
aparcaments dissuasius, transport públic entre nuclis i costa en temporada alta turística, etc..) que 
esmorteixen aquests impactes 

• L’existència d’urbanitzacions que no han completat les actuacions de reurbanització i/o de dotacions 
de serveis  suposa un risc sobre els entorns naturals del municipi 

S’han de completar les actuacions previstes pel planejament urbanístic generals respecte del 
polígons d’urbanització, per completar les dotacions de les mateixes. 
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• Infraestructures i serveis  
 
Mobilitat i transport 

 
La localització dins l’àmbit territorial català del terme municipal de Begur, així com les seves 
característiques demogràfiques, urbanístiques i sòcio-econòmiques condicionen en bona part la 
mobilitat, tan dins el propi municipi com entre el propi municipi i l’exterior. 
 

 La xarxa de comunicacions 

El municipi de Begur no es troba localitzat a la vora de cap gran via de comunicació important. No hi ha 
cap autopista que passi per la comarca, la més propera és la A-7, però es troba una distància 
relativament petita. A nivell comarcal, els principals eixos de comunicació per carretera són l’eix Girona - 
La Bisbal – Palamós (C-66) i l’eix Verges-Torroella de Montgrí-Pals-Palafrugell-Palamós (C-31). 

Pel que fa a l’àmbit municipal les principals carreteres que travessen el municipi són la GI-653 (Begur–
Regencós), la C-31 (Accés Nord a Palafrugell), la GI-6531(a Palafrugell per Esclanyà), la GIP-6532 
(Aiguablava i Aigua Xellida) i les antigues carreteres, ara de titularitat municipal, GIV-6534 (Cap Sa Sal) i 
la GIV-6535 (SaTuna) 

A això s’hi ha d’afegir la xarxa urbana, tan del nucli històric com de les nombroses urbanitzacions; i els 
accessos a les esmentades urbanitzacions a les cales i a altres indrets rellevants de la costa. 

Per altra banda existeix tota una xarxa de camins i senders rurals, entre els que cal ressaltar el sender 
de Gran Recorregut GR-92, la ruta de Puig Rodó, Aiguafreda i Es Quinze, el camí d’Aiguablava a 
Esclanyà i els camins de ronda que recorren el litoral. 

Pel que fa al transport públic, no existeix cap línia de ferrocarril que passi pel Baix Empordà, amb la qual 
cosa la parada més propera es la de Flaçà, corresponent a la línia de RENFE Barcelona – Portbou. 

Quant als transports públics per carretera, hi ha dues companyies de taxis que donen servei en el 
municipi  i la companyia d’autobusos SARFA cobreix les línies Nº8 de Palafrugell a Begur i Girona, i Nº1, 
de Barcelona a Torroella de Montgrí. 
 

 Mobilitat intramunicipal i supramunicipal 

La següent taula resumeix l’evolució i situació actual de la mobilitat obligada a nivell municipal i 
supramunicipal de Begur: 
 
 1.991 1.996 

Nombre % Nombre % 

Desplaçaments intramunicipals 1004 52,02 874 39,45 

Desplaçaments supramunicipals 926 47,98% 1341 60,54% 

 Destí Begur 328 17,0% 458 20,68% 

 Origen Begur 598 30,98% 883 39,86% 

Desplaçaments obligats totals 1930 100% 2215 100% 

 
Les principals conclusions són que entre 1991 i 1996 es va produir un increment del nombre absolut de 
desplaçaments, i que d’aquests una major proporció varen passar a ser desplaçaments supramunicipals. 
A més, el sentit d’aquests desplaçaments supramunicipals dona a entendre que Begur és més un punt 
de partida cap a altres municipis que no pas de destinació de visitants. 
 

 Parc d’automòbils 

En aquest sentit s’ha de destacar que a Begur la ratio de vehicles per cada mil habitants és de 1.292 
veh/1.000 hab. (l’any 2001 era de 891) la qual cosa representa una ratio molt més elevada que la de 
Catalunya o de la província de Girona i una de les més elevades de la comarca del Baix Empordà , que 
ja de per sí és la que té els índex més elevats de Catalunya juntament amb l’Alt Empordà. 
 

 Resum de diagnosi 

• Les característiques de la xarxa viària inclosa dins el terme municipal, i en part la del seu entorn, 
configuren Begur com un municipi perifèric. 

S’entén el concepte de perifèric en el sentit que no es troba en cap ruta de pas important ni a la 
vora de cap via de comunicació rellevant. Aquest fet condiciona les relacions de mobilitat de Begur 
amb el seu entorn. 
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• El grau d’autocontenció municipal fou del 52,02% l’any 1991 i del 39,45%l’any 1996; el descens del 
grau d’autocontenció municipal és un indicador que l’activitat econòmica s’està desplaçant cap a 
l’exterior. 

El fet de que any rera any s’incrementi el nombre de desplaçaments a nivell supramunicipal, i 
sobretot en sentit de sortida és un indicador de que els habitants de Begur, cada cop més, han de 
sortir del municipi per realitzar les tasques quotidianes (treball, estudis, compres, gestions, etc.) 

El foment de l’economia local és la millor manera de reduir els desplaçaments innecessaris, amb la 
conseqüent disminució del nombre de vehicles circulant per les carreteres i de les emissions de 
contaminants a l’atmosfera. 

• El servei d’autobusos cap a les platges que funciona els mesos d’estiu ha tingut una molt bona 
acceptació, però ara està arribant a la seva saturació. 

La iniciativa posada en funcionament fa uns anys d’habilitar un autobús durant els mesos d’estiu 
per portar als begurencs, turistes i visitants cap a les platges del municipi s’ha de valorar molt 
positivament, tan pel servei social que representa per aquelles persones que no disposen de 
vehicle propi com per la seva condició de transport públic col·lectiu que contribueix a disminuir el 
nombre de vehicles que circulen en direcció a les platges i que col·lapsen els aparcaments de les 
mateixes. 

Tot i així, l’experiència demostra que el servei es satura en determinades franges horàries i és 
infrautilitzat en altres. Per això caldria reorganitzar el servei per millorar les freqüències de pas, els 
itineraris i les parades, i estendre’l cap a les urbanitzacions i Esclanyà. 

• El municipi té importants problemes per absorbir els increments de trànsit que es generen els mesos 
d’estiu, tant als accessos al municipi com a les platges i cales. 

Durant els mesos d’estiu és comú que es saturin tan els accessos al municipi com a les seves 
platges. Una conseqüència d’aquest fet és l’acumulació de vehicles estacionats a les proximitats 
de les platges i les dificultats per estacionar. 

La construcció d’aparcaments dissuasius en els accessos al poble, en combinació amb el servei 
d’autobusos cap a les platges podria millorar aquesta situació. 

• Una part important dels desplaçaments interns del municipi es realitzen a peu, però s’ha produït un 
increment dels desplaçaments en transport individual. 

La mobilitat interna en mitjans de transport individual s’ha increment en els darrers anys, superant 
als desplaçaments a peu o en transport col·lectiu. 

La configuració urbanística del poble no pot absorbir una generalització de la utilització del vehicle 
privat, tan per les característiques dels seus carrers (estrets i amb elevats pendents) com per la 
manca d’espai per estacionar. A més, les distàncies petites i el tràfic moderat de les viles com 
Begur són molt aptes per a la circulació a peu o en bicicleta. 

• El transport públic cap a les localitats de l’entorn comarcal, provincial i amb Barcelona són 
acceptables, però les comunicacions amb ciutats com Girona, La Bisbal o Figueres s’han de realitzar 
fent transbord en altres estacions. 

No es disposa de dades per poder afirmar si la freqüència de pas dels autobusos de línia de 
SARFA és suficient per a les necessitats dels begurencs, però el fet que per molts desplaçaments 
s’hagi de fer transbord a Palafrugell, a Regencós o a altres localitats fa recomanable la redacció 
d’un estudi sobre la coordinació entre les diferents línies, de forma que a l’hora de fer transbords, 
els passatgers no hagin de realitzar llargues esperes en les estacions de correspondència. Així 
mateix, seria positiva la implantació del transbord gratuït entre aquestes línies. Aquesta 
coordinació també s’ha de buscar amb el servei de FFCC de RENFE. 

• Els carrils per a bicicletes 

La difícil orografia del municipi dificulta la implantació d’aquestes rutes per als desplaçaments 
ordinaris al municipi. S’ha implantat un carril bici de doble sentit en l’àmbit del vial de 
circumval·lació al nucli antic de Begur. 

Malgrat que l’ideal seria que no s’hagués de reservar un espai específic per a la circulació de les 
bicicletes, la creació de carrils bici és un bon instrument per al foment d’aquest hàbit de mobilitat 
tan saludable per a les persones, i beneficiós per a la circulació i el medi ambient. Els carrils bici 
haurien d’esdevenir una alternativa viable de transport. En aquest sentit, s’ha de valorar molt 
positivament, tan per al medi ambient com per al sector turístic, la iniciativa del Consell Comarcal 
de crear tota una sèrie d’itineraris cicloturístics per tot el Baix Empordà, inclòs Begur. L’ideal seria 
que a la seva arribada al municipi aquests itineraris enllacessin amb una xarxa local de carrils bici. 
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• Una proporció important dels carrers del casc antic són d’ús restringit al pas de vianants. 

Aquesta situació es valora com a molt positiva, ja que qualsevol increment de la superfície urbana 
reservada per als vianants es tradueix en un increment de la qualitat de vida de les ciutats. 

Es podria estudiar la possibilitat d’incrementar la superfície reservada per a vianants dins el casc 
històric eixamplant les voreres i places, creant nous carrers per viannats, de prioritat invertida o 
àrees restringides a la circulació dels vehicles dels residents. 

• De cara al futur es preveuen unes actuacions que impliquen certs canvis en la xarxa viaria del 
municipi. 

El desenvolupament urbanístic de certs sectors delimitats permetran completar la xarxa viària del 
municipi i resoldre en punts conflictius: 

− Sector S-18 / Oest de Begur. Permetrà completar una connexió directa entre la carretera de 
Regencós i la part superior de les urbanitzacions que limiten amb l’espai natural del Bosc Major 
cap a la carretera del Racó. Això suposaria una descàrrega important del fluxe de vehicles pel 
vial de circumval·lació i la carretera de baixada a Sa Riera. 

− Sector S-21 Montcal-2. Permetrà completar una segona via d’accés a Fornells i la cala 
d’Aiguablava, permeten un recorregut alternatiu a a la carretera la GIP-6532 (Aiguablava i 
Aigua Xellida), sobre tot a efectes d’assegurar rutes d’accés de serveis i d’evacuació. 

− Polígon d’actuació P-11 Van de Walle. Permetrà completar una vial alternatiu entre la cala de 
Sa Riera i la via litoral que a través de Port d’es Pi i S’Antiga connecta amb Aiguafreda. La 
desclassificació del sector S-8 Aiguafreda per part del Pla director urbanístic del litoral gironí, 
obligarà a pensar en una actuació específica per part de la corporació municipal. 

− Connexió La Borna-Mas Prats. Tot i la desclassificació que el Pla director urbanístic del litoral 
gironí determina per a l’anterior sector S-10 Rec de Sa Tuna, sempre que consideracions 
mediambientals no desaconsellin aquesta actuació, es podria contemplar aquesta via de 
connexió –amb les restriccions que fossin del cas- als efectes d’assegurar una segona via 
d’accés de serveis i d’evacuació de la urbanització de La Borna. 

 
Serveis urbanístics 

Abastament d’aigua potable 

Pel que fa a l’explotació dels recursos hídrics, la pràctica totalitat de l’aigua potable que es consumeix a 
Begur és subministrada pel Consorci d’Aigües de la Costa Brava, que explota les aigües subterrànies de 
l’aqüífer del Baix Ter. La xarxa de subministrament municipal es gestiona en règim de concessió 
administrativa per la societat Aigües de Catalunya SA des de l’any 2017. 

El sistema de distribució d’aigua potable compta amb els següents elements principals: 

− Una canonada principal de distribució, procedent de Regencós. 
− Una xarxa de distribució als diferents nuclis urbans i urbanitzacions. 
− Diferents dipòsits d’emmagatzematge d’aigua potable: els més importants són el de Son Rich i el del 

nucli urbà de Begur, així com els repartits per algunes de les urbanitzacions. 

Pel que fa a les característiques de la xarxa d’abastament, una de les principals deficiències és la seva 
antiguitat. Aquest  fet comporta, d’una banda, que els diàmetres que es van instal·lar com a suficients en 
el moment de creació de la xarxa, hagin quedat al límit per satisfer les necessitats de la demanda actual, 
sobretot en els pics de consum que es produeixen durant els mesos d’estiu, atès l’elevat índex 
d’ocupació de la zona. Per altra banda, degut també a l’insuficient diàmetre, les actuals instal·lacions 
d’algunes zones no permeten el compliment de la normativa de prevenció d’incendis. 

Un tercer problema relacionat amb la xarxa de subministrament, i en bona part derivat de l’antiguitat de la 
xarxa, és el de les elevades pèrdues d’aigua que es produeixen en la xarxa durant la seva distribució. 
 
Sanejament 

El Pla directors d’infraestructures de sanejament (PDIS 2016) preveu la connexió dels efluents de Begur 
al sistema de sanejament de Pals, des de la depuradora de Begur fins al col·lector en alta de Regencós 
amb la millora de la capacitat del col·lector de sanejament en alta de Regencós fins a Pals. Aquesta 
actuació està en fase d’adjudicació del projecte constructiu per a la posterior licitació per part del 
Consorci d’aigües de la Costa Brava. 

Aquest Pla director d’infraestructures proposa un seguit d’actuacions a realitzar per permetre la connexió 
de tota la població de Begur a la xarxa de sanejament, contemplant l’escenari futur de desenvolupament 
urbanístic. Les propostes d’actuació es divideixen en els sis subsistemes que integren la xarxa de 
sanejament del municipi: Sa Riera; Sa Tuna, Fornells, Begur centre, Aigua Xelida i Esclanyà. 
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Es contempla la connexió de les aigües residuals recollides a les estacions de bombament de Sa Tuna, 
Fornells Platja i part de la conca de Sa Riera a la depuradora de Begur, deixant els actuals emissaris de 
Sa Tuna i Fornells emissari com a sobreeixidors del sistema en episodis de pluja. A més es contempla la 
connexió de sectors actualment desenvolupats sense xarxa de sanejament. 

Serveis energètics  

El municipi de Begur és un consumidor net d'energia i no té producció energètica d'entitat dins el 
municipi. Les fonts energètiques a Begur són principalment: 

• Energia elèctrica (subministrada per ENDESA).  

• Gas butà i propà GLP.  

• Gasolines i gasoils com a combustibles líquids de locomoció. A això s’hi hauria d’afegir el consum dels 
nombrosos dipòsits particulars de gasoil per a calefacció existents al municipi i per als quals resulta 
pràcticament impossible fer-ne una estimació. 

El consum de combustibles sòlids d'origen fòssil (carbó, principalment) no és significatiu dins el municipi. 

El consum total d’energia a Begur és doncs de 4,78 Ktep/any. A continuació es presenta la distribució en 
percentatges dels diferents tipus d’energia (Aquestes dades no inclouen els consums de GLP o gasoil 
procedents de dipòsits de vivendes, hotels o indústria, ni de les plaques solars existents al municipi). 

Xarxa de gas 

No existeix al municipi xarxa de gas natural. Algunes promocions privades disposen de distribució de gas 
liquat del petroli (GLP) mitjançant dipòsits autònoms i subministrament per camió cisterna. 

Xarxa d’electricitat 

D’acord amb el mapa Sistema eléctricoibérico de 2018, el municipi no està travessat per cap línia d’alta 
tensió de la Red eléctrica de España (REE).  

L’abastament elèctric es produeix a partir de les línies de mitja tensió existents al municipi propietat 
d’ENDESA. 

Xarxa de telecomunicacions 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 02/11/2013 va donar conformitat al rext 
refós del Pla especial d’infraestructures de radiocomunicació del municipi de Begur (PEUIR). Aquest 
instrument ordena la instal·lació dels sistemes de radiocomunicació cel·lulars, regulant les ubicacions i 
característiques de les estacions de base en el desplegament d’aquestes instal·lacions, estalviant en la 
mesura del possible els impactes urbanístic i ambientals que es puguin generar. 

El municipi disposa de xarxa de telefonia per fil convencional, primordialment titularitat de l’operadora 
Telefónica de España SAU.  

La xarxa de fibra òptica es va començar a implantar a partir del 2017, a partir dels corresponents Plans 
de desplegament de fibra òptica presentat dels operadors següents: 

 PDFO de Telefónica de España SAU. Juliol de 2017 
 PDFO del consorci Xarxa Oberta de Catalunya (XOC). Novembre de 2017 

Recollida i tractament de residus municipals 

Des de l’any 2017 cap endavant ha anat evolucionant un sistema de recollida basat en la convivència de 
dos models: porta a porta i àrees d’aportació, després convertides en àrees d’emergència. 

A primers de 2017 s'inicià la recollida PaP (primera fase) a Esclanyà, Urbanització Residencial i nucli de 
Begur. El servei es basa en la recollida de 5 fraccions repartides en un calendari setmanal amb 4 dies de 
servei. Amb la implantació d’aquest servei, es va passar de les antigues 244 àrees d'aportació (AA) a 28 
punts de les noves àrees d’emergència (AE)..  

L’extensió del sistema de recollida porta a porta, implementat l’any 2017 i ampliat progressivament 
durant el 2018 al conjunt de gairebé tot el terme municipal, -excloses les urbanitzacions de Ses Costes i 
Casa de Camp-, ofereix uns nivells de recollida selectiva molt superiors als nivells obtinguts pels 
mateixos anys en el sistema de recollida en contenidors.  
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 Resum de diagnosi 

• Es detecta un increment important del consum d’aigua potable durant els mesos de primavera i estiu, 
coincidint amb la temporada turística. 

Més del 70% de l’aigua es consumeix entre els mesos d’abril i setembre, mentre que el 30% 
restant es consumeix entre el primer i el darrer trimestres de l’any. 

• La major part de l’aigua d’abastament prové de l’aqüífer del Baix Ter, tot i que també hi ha autoritzats 
alguns pous per a l’extracció d’aigua de l’aqüífer de la Fossa de Palafrugell. 

La dependència de l’aigua del Ter està augmentant, tot i que la capacitat de subministrament 
d’aquest s’està reduint (tant a causa de les sequeres cada vegada més freqüents com de l’ús més 
intensiu de les seves aigües). D’altra banda, es desconeix el consum real i la qualitat de les aigües 
extretes de l’aqüífer de la Fossa de Palafrugell. 

• L’eficiència de la xarxa d’abastament es troba per sota del que s’obté en altres municipis similars. 

Aquest fet és degut, principalment, a l’antiguitat de les instal·lacions. La substitució progressiva de 
les canonades de subministrament ha suposat l’increment de l’eficiència en els darrers anys, però 
encara es pot millorar més. 

• Malgrat les actuacions de reurbanització dutes a terme en desenvolupament del POUM des de 2003, 
encara hi ha àmplies zones del municipi (singularment d’urbanitzacions) on el sanejament no està 
completament resolt, a les quals la xarxa de clavegueram o bé no existeix, o bé no es troba 
connectada a la xarxa general. 

Tenint en compte que el volum d’aigua depurat i la població de fet mitjana anual del municipi, es 
dedueix que al voltant del 50% de les aigües residuals que es produeixen a Begur s’aboquen al 
mar o als recs sense cap tractament previ. 

S’ha de continuar amb les iniciatives per a la normalització de les zones on la xarxa de sanejament 
presenta deficiències (xarxa inexistent o no connectada), l’eliminació dels pous negres, i la sortida 
d’aigües residuals al mar sense depurar. 

• El sistema energètic de Begur es basa en tres fonts d’energia principals: Electricitat, gasos liquats de 
petroli i combustibles líquids. 

Tot i que la xarxa de gas canalitzat ja arriba fins al municipi veí de Palafrugell, aquesta encara no 
s’ha estès fins a Begur ni hi ha previsions de que això es produeixi a curt termini. Les energies 
renovables només tenen una presència testimonial dins el conjunt de les fonts energètiques. 

• S’ha d’incentivar la instal·lació de sistemes d’energies renovables, tant a nivell públic com a nivell 
privat. En els últims temps es detecta una progressiu augment de la instal·lació de diferents tipus 
d’aquests sistemes, singularment de plaques fotovoltaiques.  

La iniciativa municipal en aquest sentit, implantant sistemes d’energies renovables en les 
instal·lacions municipals, pot suposar un exemple molt positiu per a la resta de la població. 

Les bonificacions a la instal·lació d’aquests sistemes, estan suposant un impuls significatiu per a 
les actuacions per part dels privats. 

• En els sistemes d’enllumenat públic fa temps que s’han emprés iniciatives molt positives de cara a 
l’estalvi energètic i a la disminució de la contaminació lumínica. 

La instal·lació de bombetes de sodi d’alta pressió i d’altres sistemes d’estalvi energètic substituint 
les bombetes de vapor de mercuri va ser en el seu moment una iniciativa molt bona en aquest 
sentit. Posteriorment s’estan realitzant actuacions de substitució amb làmpades  amb tecnologia 
LED, que s’haurà de continuar. 

• No es preveuen incidències ambientals significatives a curt termini causades per l’augment del parc 
mòbil, les emissions domèstiques o les industrials 

La població de Begur tendeix a estacionar-se i no es preveu un increment important de l’activitat 
industrial (en tot cas, creixerà el parc automobilístic). Per aquest motius, no es preveu un 
increment rellevant de les emissions a l’atmosfera. 

• L’increment excepcional de la població durant els mesos d’estiu (població flotant) fa preveure 
augments significatius en les emissions de contaminants, tant d’origen domèstic com de transport. 

La comparació dels nivells d’emissió estivals amb els valors obtinguts durant la resta de l’any 
hauria de permetre fer una valoració de l’impacte sobre la qualitat atmosfèrica del sector turístic, 
que a priori molts considerarien innocu en aquest sentit. 
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• ·L’absència d’un sector industrial desenvolupat en el municipi fa que les emissions d’origen industrial 
representin un percentatge petit. 

Tot i així, és necessari fer un seguiment de les emissions de contaminants d’aquestes indústries 
per tal de garantir que s’ajusten a les exigències de la legislació vigent. 

• La creació de la deixalleria de Begur ha suposat un instrument bàsic per a millorar la gestió dels 
residus municipals Es valora molt positivament. 

Aquesta instal·lació constitueix una eina bàsica per a l’evacuació de determinades fraccions de 
residus especials i perillosos així com per a la gestió dels residus voluminosos i les restes de poda 
i runes procedents de petites obres domèstiques. 

• La introducció de la recollida porta a porta al municipi ha suposat una millora significativa en els 
resultats en la recollida selectiva de les diverses fraccions. 

L’extensió del sistema de recollida porta a porta, implementat l’any 2017 i ampliat progressivament 
durant el 2018 al conjunt de gairebé tot el terme municipal, -excloses les urbanitzacions de Ses 
Costes i Casa de Camp-, ofereix uns nivells de recollida selectiva molt superiors als nivells 
obtinguts pels mateixos anys en el sistema de recollida en contenidors.  
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• Població, necessitat d’habitatges i dotacions  
 
Població 

La població actual de Begur (2021) és de 4.023 persones. L’estructura per sexes és equilibrada. La 
població va créixer de manera vigorosa des de 1998 a 2008 on es va arribar a un pic 4.308 habitants 
amb un lleuger descens fins l’any 2014 i des de llavors la població s'ha estabilitzat en unes cotes similars 
a les actuals.  

Es constata una tendència a l’envelliment de la població de Begur, per l’augment de la proporció de gent 
gran i per una relativa reducció de la proporció de menors de 15 anys. La piràmide d’edats mostra una 
disminució del nombre de persones en la franja d’edats d’entre els 45 i els 65 anys. 

La població emigrada té un pes relativament important a Begur i representa poc més del 17%. Per 
orígens, de la població estrangera gairebé dos terços són d’origen de ciutadans de la Unió europea i de 
la resta d’Europa. 
 
Necessitat d’habitatge 

El parc residencial del municipi suma un 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. Si afegim les dades de l’Idescat relatives al nombre 
d’habitatges iniciats per anys, en el període que va del 2012 al 2021 es van començar al municipi un total 
de 313 habitatges, per la qual cosa  es pot fer una estimació actual d’uns 5.500 habitatges al municipi. 

A partir de l’any 1998 (amb 61 habitatges iniciats) comença una tendència de creixement continuat de 
construcció de nous habitatges amb el pic situat l’any 2005 (310 habitatges iniciats) i la davallada iniciada 
amb la crisi de la financera de 2008 (24 habitatges iniciats).Dintre del període 2009 -2021 la mitjana 
anual és de 30 habitatges nous iniciats. Aquest increment del parc d’habitatges no ha anat acompanyat 
d’un increment de la població resident –en realitat s’ha produït una disminució de la població de dret de 
més de 200 persones- podent deduir-se que bona part d’aquesta nova construcció correspon a segones 
residències.  

La gran majoria dels edificis del parc d’habitatges de Begur (un 87% del total) contenen un únic 
habitatge, mentre que un 7% en contenen dos. El predomini d’aquestes tipologies d’edificis dedicats a 
habitatge és indicador d’una densitat edificatòria molt baixa, de ciutat difusa i característica essencial en 
el municipi. 

Per superfície útil dels habitatges principals de 2011 el municipi es caracteritza per un elevat percentatge 
d’habitatges força grans, ja que el 63,86% dels habitatges (1.073 habitatges) tenien més de 90 m2, per 
sobre dels valors comarcals -58,53%-. Donades les característiques del mercat de segona residència, 
aquest rati segurament ha de ser encara més alt per a aquest segment del parc d’habitatges. 

El 2011 la proporció d’habitatges principals de propietat era d’un 85,41% (superior a la mitjana de 
Catalunya, d’un 74,32%). El 44,64% del parc d’habitatges principal era de propietat ja pagada, el 33,45% 
era de propietat pendent de pagaments, i la resta de 7,32% corresponia rebudes en herència o 
donacions. Del parc d’habitatges principals, un 14,69% estaven en règim de lloguer. 

Cal destacar el fenomen dels habitatges d’ús turístic (HUTs), que segons dades de l’Àrea de Promoció 
econòmica i Turisme de l’Ajuntament de Begur, a data 15/07/2020 registraven l’alta un total de 1.560 
d’habitatges, el que exemplifica la gran proporció del parc immobiliari lligat a aquestes activitats. 

Pel que fa a les projeccions demogràfiques sobre el municipi de Begur, el Pla Local de l’Habitatge (PHL) 
de 2011 xifrava la població pel 2020 entre un màxim de 4.450 habitants, un intermedi de 4.308 habitants i 
un mínim de 4.191 habitants. Les previsions no s’han acomplert, ni tan sols en els cas de la previsió 
baixa, per quant la població resident empadronada a data de 2021 s’ha quedat una mica per sobre del 
4.000 habitants 

L’estudi demogràfic partia de la població a 1 de gener de 2010 de 4.248 habitants i xifrava la població a 
31 de desembre de 2019 en 4.450 habitants en el cas d’un projecció demogràfica alta i de 4.308 
habitants per una projecció demogràfica baixa. 

El mateix PLH descrivia que el mercat de l’habitatge de lloguer de primera residència a Begur era -i és 
encara actualment- gairebé bé inexistent i, en tot cas, no es configura com un recurs alternatiu a la 
compra. El lloguer és clarament insuficient a Begur per a atendre a la demanda de col·lectius que 
presenten més dificultats per a adquirir un habitatge i a la demanda que, tot i tenir els recursos 
necessaris per adquirir un habitatge, busca el lloguer com a alternativa al mercat de compra. 
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A les consideracions anteriors afegim que l’esclat del fenomen de les llicències per habitatges turístics 
(HUT) fruit de la desregulació del mercat immobiliari i de lloguer, ha foragitat del mercat regular bona part 
del parc dels habitatges secundaris per motius d’una rendibilitat molt més alta del mercat de lloguer 
turístic Això suposa una greu reducció en l’oferta de possibles habitatges en lloguer i l’augment de les 
dificultats d’accedir a l’habitatge en el municipi.  

A finals dels vuitanta-primers del noranta del segle passat, l’Incasòl va realitzar una promoció d’habitatge 
protegit (48 habitatges) a Sa Fontansa. Amb la tramitació del POUM de 2003 es van dur a terme dues 
actuacions més -totes dues promocions de l’Incasòl- l’any 1998 amb 22 habitatges en el sector de La 
Font de Baix i una altra de 12 habitatges el 2008 en l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil, respectivament. 
En l’actualitat en trobem amb previsió de reserves per habitatges de protecció els següents àmbits: 

− Polígon P-76 Equipaments Residencial Begur: 6 habitatges (en tràmit de redacció del PMU) 

− Sector S-1 Sa Roda: 12 habitatges (en tràmit d’execució de la urbanització) 

− Sector S-18 Oest de Begur: 30 habitatges (tramitació aturada) 

Simultàniament a la redacció d’aquest document d’Avanç es troba en tràmit d’aprovació una modificació 
puntual del POUM en l’àmbit del Barri de Sant Josep, a Esclanyà, per la delimitació d’un polígon 
d’actuació que fa una reserva per a la construcció de 12 de protecció. 
 
 
Dotacions 

D’acord amb els requeriments del Text refós de la Llei d’urbanisme, i en virtut del potencial màxim 
d’edificació de la revisió del POUM vigent (estimat en 1.797.946 m2 sostre), es requerien una superfície 
35,96 ha de sistema de parcs i jardins en el conjunt del sòl urbà del municipi.  

El POUM de 2003 va qualificar com a sistema de parcs i jardins en sòl urbà un total de 101,99 ha de sòl 
que complirien més que sobradament les reserves mínimes requerides. Aquests sòls de sistemes de 
parcs i jardins ens troben de límits del nucli o en zones de canvi de teixit i molt d’ells conserven les 
característiques d’espais boscosos originals. A més, dintre dels sòls qualificats com a no urbanitzables el 
POUM de 2003 qualificava un total de 33,76 ha com a zones verdes, amb les característiques de parcs 
forestals. 

Pel que fa a la reserva d’equipaments, prenent a efectes únicament indicatius, la reserva de 10 m² de sòl 
d’equipaments per cada 100 m² de sostre edificable potencial d’ús residencial demanaria una superfície 
de 17,98 ha equivalent que és a les 19,08 ha de superfície destinada a sòls per a equipaments 
comunitari pel POUM. 

Aquest ratis teòrics per a les dotacions d’espais lliures i d’equipaments consideren el càlcul del sostre 
potencial màxim del POUM vigent, que és desmesurat respecte la realitat urbanística, ja que moltes de 
les parcel·les edificades –tant en els nuclis d’edificació continua com en els teixits en edificació aïllada- 
no han esgotat ni podran esgotar el seu aprofitament màxim, ni en sostre edificable ni en densitat 
d’habitatges finals. 

Això fa que es pugui fer la consideració que la reserva de sòls per a dotacions públiques d’espais lliures i 
equipaments comunitaris sigui suficient. Actualment, la dotació d’equipaments d’ús docent, sanitari, 
religiós, sociocultural, administratiu, esportiu es distribueix entre el nucli de Begur i el nucli d’Esclanyà, 
atenent a la població resident en aquests sectors. 

En quant a les actuacions previstes per a la materialització d’aquestes dotacions públiques, en el 
moment de la redacció del present document d’Avanç de POUM, es troba en fase d’adjudicació d’obres 
l’actuació prevista al sector d’equipaments de La Font de Baix –a l’entrada del nucli històric de Begur- per 
la construcció d’un aparcament públic i el dipòsit municipal de vehicles i els locals corresponents al nou 
Dispensari municipal, a Protecció civil, als Serveis socials, la Policia local i una oficina d’informació 
turística. 
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• Activitat econòmica 
 

D’acord amb les dades disponibles, 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). 

Pel que fa a les dades del cens de població de 2011 amb 4.109 residents, un total de 2.215 persones 
(53,91%) era població activa i les 1.894 persones restants (46,09%) corresponien a població inactiva. La 
població de 16 anys i més en aquell moment era de 3.484 persones. De la població activa, 1.704 
persones (76,93%) era població ocupada i les 511 persones restants (23,07%) corresponien a població 
desocupada. Amb dades actuals, la mitjana anual de l’atur registrat per a l’any 2021 era d’un total de 
126,8 persones, amb preeminència del sector serveis (99,3 persones) segui per la construcció (16,2 
persones). 
 
Les activitats agrícoles i forestals 

Les activitats agrícoles es localitzen principalment a la plana d’Esclanyà, essent els conreus majoritaris 
els de cereals i de fruiters de secà (vinya i oliveres, principalment), a més de petits espais d’horta. Les 
terres de conreu representen el 52,5% del total de superfície dedicada a explotacions agrícoles i 
forestals, de les quals, el 95% corresponen a conreus herbacis. Els aprofitaments forestals, en canvi, 
només representen un 9% del total de superfície forestal del municipi. 

Pel que fa a la ramaderia, el tipus d’explotacions que es troben dins el municipi són de tipus intensiu, 
dedicades fonamentalment a l’aviram (un 99,7% del total de caps de bestiar). Les característiques 
d’aquestes explotacions i el tipus de residus que generen fan que s’hagin de considerar com una activitat 
industrial. 
 
La indústria 

La indústria té un pes poc important dins l’estructura econòmica del municipi, amb només 22 
instal·lacions l’any 2001 (un 4,3 % del total d’establiments i professionals). D’altra banda, la indústria 
begurenca només representava el 2001 el 3% del total d’indústries de la comarca del Baix Empordà. Les 
indústries més importants són les empreses Avícola Maria,S.A (producció d’aviram), Armacell Iberia,S.L 
(transformació de plàstics), les activitats extractives, algunes empreses de productes alimentaris i 
fusteries. 

El municipi disposa d’un polígon industrial -Polígon de la Riera d’Esclanyà- amb una superfície de 26 
hectàrees i 56 empreses establertes. Situat en el marge esquerre de la carretera C-31 de Palafrugell a 
Pals, en continuïtat amb el polígon industrial de Palafrugell. També disposa d’una petita zona industrial -
Zona industrial Les Arenes- amb una superfície de 4.400 m2 i 4 empreses establertes, situada en la 
entrada al municipi per la carretera de Regencós.  

Per últim el sector S-18 Oest de Begur, en tràmit de desenvolupament, preveu usos mixtos, una part per 
usos residencials i altra d’activitat econòmica (terciari, comercial i magatzem), que constitueixen l’única 
previsió de reserva d’aquest tipus de sòls al municipi.  
 
La construcció 

El sector de la construcció ha experimentat una expansió important en els darrers anys, fruit d’una 
bonança econòmica que ha fet disparar novament la construcció d’habitatges. El nombre d’establiments 
relacionats amb la construcció representà, l’any 2001, el 31% del total d’activitats enregistrades. 

Com a impactes més rellevants de les activitats constructores cal citar el risc d’erosió dels sòls (associat 
als moviments de terres), la producció de residus de gran volum procedents de demolicions i 
desmuntatges, i afeccions temporals sobre la qualitat atmosfèrica (pols) i acústica (sorolls). 
 
El comerç i els serveis 

Les activitats comercials i de serveis són les que tenen un major pes dins el municipi. El nombre 
d’establiments relacionats amb el sector terciari (inclòs el comerç, l ’hostaleria, i els serveis en general) 
representà, l’any 2001, el 63% del total d’activitats enregistrades al municipi. 

Pel que a les activitats relacionades amb el sector turístic (hoteleria i restauració), representen el 16% del 
total d’activitats registrades l’any 2001. La incidència ambiental de les activitat del sector turístic està 
relacionada, principalment, amb l’increment significatiu i estacional del consum d’aigua potable, tant per a 
consum directe com per a usos recreatius (piscines, jardins, etc.), els possibles problemes amb la xarxa 
de clavegueram, i la gestió dels residus sòlids. També impliquen un increment de la mobilitat intra i 
intermunicipal, i dels nivells sonors en general. 
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 Resum de diagnosi 

• El sector agrari és un sector en regressió al municipi 

El manteniment i promoció de les activitats agrícoles és important, tant per diversificar la 
dependència econòmica del municipi, com per garantit la qualitat paisatgística i cultural de l’entorn; 
un dels elements de major interès turístic del municipi de Begur rau en el lligam que aquest encara 
manté amb usos tradicionals i la terra. 

Cal impulsar aquest sector perquè sigui econòmicament viable i atractiu, endegant projectes que 
promoguin el conreu de productes de qualitat al mercat, com ara el vi i l’horta. 

• Al sector industrial cal aplicar determinades mesures correctores en algunes activitats, i millorar la 
gestió ambiental. 

La indústria no té un pes molt important dins la estructura econòmica del municipi. Amb tot, 
algunes d’aquestes activitats poden tenir una repercussió mediambiental considerable. 

La gestió de les aigües constitueix un dels principals aspectes a millorar en el sector industrial: les 
indústries més importants presenten declaració de captació i abocament d’aigües, tal com 
estableix la normativa vigent; no obstant, alguns d’aquests abocaments presenten valors elevats 
de certs paràmetres, que caldria minimitzar a la sortida de l’efluent. D’altra banda, es constata 
l’existència de captacions i abocaments independents de les xarxes de clavegueram i 
subministrament municipal. 

• El sector de la construcció ha experimentat una expansió important en els darrers anys, fruit d’una 
bonança econòmica que ha fet disparar la construcció d’habitatges. 

Tenint en compte el ritme actual de generació de residus procedents de la demolició i de 
moviments de terres, i el fet que l’abocador municipal de residus de la construcció (l’antiga pedrera 
Susanna) estigui pràcticament colmatat, fa necessari trobar una altra solució per a l’abocament 
d’aquest tipus de residus, preferiblement dins el propi terme municipal. 

L’ajuntament de Begur té aprovada una Ordenança municipal de civisme  i una altra Ordenança 
municipal de regulació de l’edificació, totes dues amb modificacions recents d’aquest mateix any 
2022, per una adequada ordenació de les activitats relacionades amb la construcció, en la qual 
s’inclouen mesures de control dels impactes derivats d’aquestes activitats. 

• El sector de comerç és un dels més importants al municipi. Cal una atenció continuada a la millorar la 
gestió dels residus generats pels comerços i mercats. 

Selecció de residus en origen i ús de gestors autoritzats tal i com marca la normativa vigent. Servei 
de recollida selectiva adreçada als comerços situats en llocs de difícil accés motoritzat. 

Neteja viària lligada als mercats ambulants, fires i activitats temporals. 

• El nombre d’establiments turístics  hotelers i d’acampada s’ha estabilitzat en els darrers anys, i 
sembla ser suficient per als usos turístics del municipi. 

En quant a la incidència ambiental d’aquestes activitats, cal continuar en racionalitzar el consum 
de l’aigua per a usos turístics (piscines, rec de jardins privats, etc.), així com garantir el correcte 
funcionament de la xarxa de clavegueram en urbanitzacions i zones turístiques. Així mateix, és 
important potenciar la recollida selectiva en aquest tipus d’establiments. 

• Durant els mesos d’estiu, la població es pot arribar a multiplicar gairebé per sis. 

El mes d’agost s’assoleix el màxim de població flotant, amb un pic de fins a 18.000 habitants 
equivalents. Durant els mesos d’hivern, la població de fet es manté al voltant dels 5.000 habitants 
equivalents, una mica per sobre de la població de dret censada. 

Es proposar analitzar les possibilitat d’augmentar la població censada a partir de iniciatives que 
impulsin la inscripció al cens municipal de la població de fet lligada a segones residències, i de la 
població resident que treballa al municipi, i continua inscrita als seu municipi d’origen. 

• Els índexs de macromagnitud econòmic (VAB i PIB) indiquen un increment de la dependència 
econòmica del municipi de Begur al sector terciari en els darrers anys. 

L’any 1991, el sector terciari contribuïa en un 66,5% al Valor Afegit Brut (VAB) del municipi, un 
percentatge per sobre del que s’obté a Palafrugell (un 62,04% l’any 1996), al conjunt de la 
comarca (un 62,4%) i a Catalunya (un 59,5%). No obstant, tot i la intensa activitat turística, la 
capacitat de generar renda és inferior a la d’altres municipis de la comarca. 
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• L’oferta hotelera de Begur es composa majoritàriament per establiments de petites dimensions. Els 
nombre d’hotels de 4 estrelles és moderat (21% dels establiments), però cobreixen el 50% del total de 
les places hoteleres. 

En el terme municipal es troben un total de 28 establiments hotelers, de mides i característiques 
ben diverses, que sumen un total de 543 habitacions amb un total estimat de 1.066 places. 
S’observa una certa estabilització dels allotjaments hotelers dins el municipi.  

D’altra banda, es considera imprescindible dur a terme un major control de les places turístiques 
no relacionades amb establiments (bàsicament habitatges de segona residència), per tal de 
garantir un servei de qualitat. 

• L’oferta d’activitats que el visitant troba a Begur és prou àmplia, però se centra sobretot a activitats 
relacionades amb l’entorn litoral, sovint a realitzar durant l’estiu 

Caldria ampliar l’oferta d’activitats fora de l’època estival, promocionant un ús turístic al llarg de tot 
l’any. Des de l’Ajuntament caldria millorar i potenciar l’oferta d’activitats que permetin el gaudi 
d’altres elements d’interès, de tipus històric, cultural, gastronòmic, etc. 
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• Planejament urbanístic 
 

 Breu sinopsi de l’estat actual 

El municipi de Begur es regeix urbanísticament pel Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat 
definitivament l’any 2003. 

Els principals trets que defineixen les característiques territorials de Begur es resumeixen en els 
següents punts: 

− El municipi de Begur té una superfície total de 21,27 km2 i una població de 4.039 habitants a 2021. 

− La densitat de població, segons el cens de 2021, és de 190 habitants per quilòmetre quadrat. L’any 
1981, la densitat era de 107 hab./km2. 

− La estructura urbana actual està composada per dos nuclis urbans històrics (Begur i Esclanyà) i més 
de 44 urbanitzacions repartides per tot el territori, algunes de les quals s’han desenvolupat a partir 
dels petits enclavaments de pescadors de Sa Riera, Sa Tuna, Aiguafreda i Fornells. 

− Segons el cens de l’any 2011, el parc d’habitatges estava format 5.225 habitatges, dels quals un 
32,15% corresponien a habitatges principals, un 63,67% a habitatges de segona residència i un 
4,17% restaven buits. Si es fa una projecció de les dades de l’Idescat dels habitatges construïts de 
2012 a 2021, el parc immobiliari actual es pot xifrar en 5.538 habitatges. 

− L’índex d’habitatges per hectàrea de sòl urbà a Begur es situa entorn els 7,7 habitatges/ha amb 
dades de l’any 2011. Del total d’habitatges de l’any 2011, aproximadament un 72% quedava situat a 
les urbanitzacions i els nuclis mariners i el 28% restant corresponia als dos nuclis urbans principals (el 
nucli de Begur i el nucli d’Esclanyà) i les urbanitzacions de primera residència situades al seu voltant. 

 
Paràmetres urbanístics del POUM de 2003 

Règim del sòl 

El règim urbanístic del sòl resultant de l’aprovació definitiva del POUM de 2003 quedava com s’indica en 
el quadre següent: 

Classificació del sòl Superfície 
hectàrees 

 Percentatge 
% 

Sòl urbà 677,66  31,85 
Sòl urbanitzable delimitat 134,66  6,33 
Sòl no urbanitzable 1.315,59  61,83 

    
Total terme municipal 2.127,91  100,00 
 
Polígons d’ús residencial en sòl urbà 

El POUM de 2003 i les modificacions posteriors delimitaven un total de 6 àmbits de desenvolupament 
mitjançant plans de millora urbana, 3 dels quals es troben en diferents fases de desenvolupament. Així 
mateix, s’inclou en aquest quadre 3 polígons d’actuació urbanística pendents de desenvolupament 
situats en l’àmbit d’Aiguafreda, que el Pla  director urbanístic del litoral gironí ha inclós com a àmbits 
d’extinció: 

 Superfície 
hectàrees 

Sostre 
m2st 

Habitatges 

Sòls subjectes a redacció de PMU  16,18 38.412 96 
Sòls subjectes a desenvolupament poligonal 73,38 153.220 425 

    
Total terme municipal 89,57 191.632 521 
 
Sectors d’ús residencial en sòl urbanitzable 

El POUM de 2003 i les modificacions posteriors delimitaven un total de 20 sectors de sòl urbanitzable a 
desenvolupar mitjançant pla parcial urbanístic. Dos dels sectors més grans (S-4 Sud de Begur i S-17 
Font de la Salut) corresponen a plans parcials aprovats amb anterioritat al 2003 però que no havien 
completat el seu desenvolupament. Dels restants sectors, fins  a 6 d’ells tenen aprovat el seu pla parcial 
amb diferents graus de desenvolupament i/o d’execució de les obres: 

 Superfície 
hectàrees 

Sostre 
m2st 

Habitatges 

    
Sectors subjectes a pla parcial 113,38 140.841 711 
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Sectors d’ús industrial 

El POUM de 2003 delimitava els usos industrials en l’àmbit de la Riera d’Esclanyà (el polígon d’actuació 
P-74 i el sector de sòl urbanitzable S-19) i estableix una part de sostre dedicada a activitats econòmiques 
en l’àmbit del sector S-18 Oest de Begur: 

 Superfície 
hectàrees 

Sostre 
m2st 

Habitatges 

    
Usos industrials i activitats econòmiques 32,09 174.041 --- 
 
 
Determinacions del Pla director urbanístic del litoral gironí 

La Revisió del POUM de Begur és vigent des de 2003. Posteriorment a la seva aprovació s’han aprovat 
diversos plans d’abast territorial, com el Pla director urbanístic del Sistema costaner de 2005 i  del Pla 
territorial Parcial de les Comarques Gironines de 2010.  

Finalment el Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del Litoral gironí de 2020 ha 
suposat que el planejament general vigent no estigui adaptat a aquests planejaments d’abast superior, 
sobretot pel què fa als sectors urbanitzables. 

El Pla territorial parcial de les Comarques gironines (PTPCG) assenyalava per 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. 

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, el Pla director urbanístic del litoral gironí 
calculava el paràmetre E (extensió urbana admissible), en una superfície 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. 

Pel que fa a les àrees especialitzades d’ús residencial, el Pla director remarca que la superfície de les 
urbanitzacions és molt superior a la del nucli de Begur, cosa que posa en evidència l’elevat 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, el Pla director proposa la revisió de tots els sòls d’extensió no consolidats previstos pel 
planejament general urbanístic i estableix una estratègia d’extinció per a un total de 9 dels sectors de sòl 
urbanitzable pendents de desenvolupament en diversos àmbits del municipi. Així mateix determina la 
desclassificació de 3 polígons d’actuació en sòl urbà en l’àmbit d’Aiguafreda i 2 àmbits de pla de millora 
al sector de Fornells/Aiguablava. 

Pel que fa a l’estratègia de modificació o reducció, el Pla director assenyala un total de 5 sectors que 
deuran redefinir els paràmetres de la seva ordenació. En el quadre següent es resumeixen les dades 
generals dels àmbits afectats: 

Sòls desclassificats per extinció Superfície 
hectàrees 

Sostre 
m2st 

Habitatges 

Sectors de sòl urbanitzable  43,63 44.974 217 
Polígons en sòl urbà 65,46 119.100 309 

    
Total terme municipal 109,09 164.074 526 
 
Sòls sotmesos a modificació i/o reducció (*) Superfície 

hectàrees 
Sostre 

m2st 
Habitatges 

    
Sectors de sòl urbanitzable 30,84 29.046 127 

(*) L’abast de la modificació i/o reducció d’aquests sectors es determinarà mitjançant la tramitació dels expedients de 
modificació puntual del planejament general o parcial en curs o de la revisió del POUM, segons el cas 
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 Resum de diagnosi 

• El municipi de Begur ha experimentat un creixement urbanístic continuat des dels anys 60, 
principalment lligat a la construcció d’habitatges de segona residència. 

L’estructura urbana es concreta en dos nuclis urbans antics (Begur i Esclanyà) i més de 44 
urbanitzacions repartides per tot el territori. Algunes d’aquestes urbanitzacions, com Sa Riera, Sa 
Tuna o Fornells, s’han desenvolupat al voltant de petits llogarrets de pescadors. 

La proliferació d’urbanitzacions agreuja la sensació de saturació urbanística del municipi. Aquest 
fet és especialment remarcable en l’àmbit litoral, on la majoria de cales han sofert un important 
procés d’urbanització. 

D’altra banda, també cal remarcar que una part dels sòls urbans i urbanitzables conserven, 
encara, un ús més o menys natural (sobretot a les urbanitzacions de l’entorn litoral). 

• Els terrenys classificats com a Sòl no urbanitzable (SNU) del municipi han esdevingut un mosaic de 
taques separades en una matriu de sòls urbanitzats o amb un cert grau d’urbanització. 

Únicament en determinats sectors s’estén en superfícies forestals contínues, i de dimensions 
considerables. Cal citar, per exemple, les pinedes que constitueixen el Bosc Major, els entorns de 
Puig de la Coma i del Puig de Sa Guàrdia, al NE del municipi, i al SE, els entorns del Montcal i Ses 
Falugues. Aquestes zones són de vita importància per tal de garantir la connectivitat biològica 
entre els diferents espais naturals de Begur. 

• El sòl industrial queda limitat a dues zones concretes: el polígon industrial de la Riera d’Esclanyà i el 
sector oest de Begur. 

Aquests dos espais semblen ser suficients per acollir la indústria actual del municipi,i alhora 
permetre la instal·lació de noves activitats. 

• La dotació de zones verdes d’ús públic es considera suficient, atès l’elevat patrimoni en boscos del 
municipi. 

La ràtio de superfície de zones verdes urbanes (sòl urbà i urbanitzable) per habitant és de 
466,7m2/habitant, una proporció força alta, si es compara amb l’obtinguda en altres municipis; 
aquesta dotació es veu complementada amb un patrimoni forestal molt important. 

Tenint en compte l’estructura urbana dels nuclis de Begur i Esclanyà, no semblen massa viables 
les possibilitats d’esponjament amb equipaments i espais oberts. 

• La Revisió del POUM de 2002 va suposar un increment de la superfície del Sòl no urbanitzable en 
180,86 ha, -fet que implicava un increment d’un 15,95% d’aquest tipus de sòl respecte la situació 
establerta en el PGMO de 1989-.  

El interès de desclassificar aquests sectors rau, fonamentalment, en el fet que es dona una major 
continuïtat entre sectors del territori no urbanitzats, i que tenen un elevat valor natural i paisatgístic. 

• La present revisió del POUM, d’acord amb les determinacions del Pla director urbanístic de revisió 
dels sòls no sostenibles del litoral gironí desclassifica un total de 109,09  ha. de sectors d’extensió 
urbana que passen al règim de sòl no urbanitzable. Els àmbits desclassificats preveien una densitat 
de fins a 526 habitatges.  

Aquests sectors objecte d’extinció s’hauran de qualificar amb les mateixes claus de protecció dels 
sectors no urbanitzables propers, d’acord amb els valors naturals i paisatgístics que siguin del cas. 

• La present revisió del POUM, d’acord amb les determinacions del Pla director urbanístic de revisió 
dels sòls no sostenibles del litoral gironí afecta a una estratègia de modificació i/o reducció un total de 
30,84  ha. de sectors d’extensió urbana. Aquests àmbits preveien una densitat de fins a 127 
habitatges.  

Aquests sectors determinaran l’abast de la seva modificació i/o reducció, mitjançant la tramitació 
dels expedients de modificació puntual del planejament general o parcial en curs o de la revisió del 
POUM, segons el cas 
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• Es fa necessari continuar amb les actuacions de reurbanització dels polígons d’actuació pendents de 
desenvolupar, per tal de  corregir i minimitzar els impactes ambientals que actualment es produeixen 
a les urbanitzacions i a altres àrees urbanitzades. 

Es fa necessari completar la regularització de les antigues urbanitzacions, per tal que aquestes 
zones disposin de les infraestructures i serveis necessaris per tal de no malmetre els recursos 
naturals del municipi. Els projectes d’urbanització hauran d’incloure la definició de xarxes de 
clavegueram i sistemes de tractament de les aigües residuals, així com la previsió dels accessos, 
espais verds i altres dotacions de les urbanitzacions. 

• Els sectors urbanitzables delimitats que el Pla director ha confirmat com a sectors d’extensió urbana 
deuran de completar el desenvolupament dels corresponents plans parcials.  

En els sectors del sòl urbanitzable en els quals s’ha de desenvolupar un pla parcial,i que es trobin 
limítrofs amb sòls no urbanitzables, caldria afavorir la cessió dels espais verds públics en contacte 
amb entorns no urbanitzats (masses forestals, sòls agrícoles, lleres de torrents, etc.) per tal de 
consolidar franges no edificades que esmorteeixin els impactes urbanístics. 
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A.7.2  Interpretació relacional de la situació del municipi  
 
Territori i medi ambient 

El municipi de Begur situat a  la comarca del Baix Empordà, es troba en un entorn privilegiat,  al bell mig 
de la Costa Brava i ocupa l’espai muntanyós litoral situat a l’extrem septentrional de la serralada Litoral.   

Les condicions geomorfològiques del municipi de Begur, amb uns relleus força acusats i una línia de mar 
molt extensa i retallada, atorguen al seu territori una valoració paisatgística excepcional, a la vegada que 
una elevada fragilitat. Aquests espais formen part de l’Espai d’interès natural “Muntanyes de Begur”. 

La pressió dels usos turístics s’adreça de manera especial a les ubicacions amb posicions altimètriques 
més elevades i amb millors vistes cap al mar. Aquesta dinàmica ha comportat una progressiva 
privatització dels espais naturals més fràgils, que  podrien arribar a ocasionar una veritable 
desnaturalització del territori costaner. 

Aquesta antropització del territori, l’extensió dels sòls residencials i la progressiva reducció de sòls 
agrícoles treballats fan augmentar les possibilitats de patir riscos naturals, de manera especial el risc 
d’incendis forestals, degut al creixement de brolles i espais arbrats en detriment dels sòls agrícoles.  

La revisió del POUM, amb la desclassificació dels sòls d’extensió urbana que imposa l’adaptació al Pla 
director urbanístic del litoral gironí hauria de permetre augmentar els intercanvis positius del poble amb el 
seu entorn i potenciar els corredors naturals que estructuren els espais lliures del municipi: els espais de 
boscos, el front del litoral, les rieres i els torrents.  
 
Infraestructures i serveis urbans 

El municipi de Begur, es troba en una situació perifèrica pel que fa al sistema viari de la comarca i no es 
té a la vora cap gran via de comunicació important, encara que té relativament a la vora  de l’eix Girona - 
La Bisbal – Palamós (C-66) i de l’eix Verges-Torroella de Montgrí-Pals-Palafrugell-Palamós (C-31), a 
través de les quals pot comunicar amb l’autopista AP-7. 

Pel que fa a l’àmbit estrictament municipal, completar el desenvolupament  pendent de diversos sectors 
urbans permetria millores puntuals de la xarxa bàsica local: la connexió amb la carretera de la Platja del 
Racó a través del sector S-18 Oest de Begur, la circumval·lació de Sa Roda, la connexió entre Sa Riera i 
Port d’es Pi a través del polígon P-11b Van de Walle i de l’antic sector S-8 Sa Riera, un segon accés cap 
a la cala d’Aiguablava a través del sector S-21 Montcal-2 i del polígon P-69 Puig del Montcal. 

La configuració retallada del litoral del municipi concentra els accessos en les cales principals, amb els 
corresponents problemes de congestió de vehicles en moments de temporada alta. Una regulació 
adequada de l’aparcament de vehicles privats i l’augment del servei de transport públic podrien ajudar a 
pal·liar aquest efectes. 

S’ha de continuar en el desenvolupament del pla director d’infraestructures de sanejament per completar 
la connexió de bombament de la xarxa i augmentar al màxim el percentatge d’aigües depurades abans 
d’abocament.  Així mateix s’ha de continuar amb el pla d’abastament d’aigua, als efectes d’augmentar la 
fortalesa de la xarxa en matèria de cabal per subministrament d’aigua potable i per prevenció d’incendis.  
 
Població, necessitats d’habitatge i dotacions 

La població actual de Begur s’ha estabilitzat des de fa uns anys una mica per sobre de la ratlla de les 
4.000 persones, amb una estructura per sexes equilibrada, amb tendència a l’envelliment per l’augment 
de la proporció de gent gran i per una relativa reducció de la proporció de menors de 15 anys. La 
població emigrada té un pes relativament important amb poc més del 17% de població estrangera, dels 
quals gairebé dos terços són d’origen de ciutadans de la Unió europea i de la resta d’Europa. 

El parc residencial del municipi s’apropa als 5.500 habitatges, dels quals una tercera part són habitatges 
principals per a residents i les altres dues terceres parts són habitatges de segona residència. Cal 
destacar el fenomen dels habitatges d’ús turístic que amb dades de l’estiu de 2020 registrava  un total de 
1.560 d’habitatges dedicat a aquest usos, el que exemplifica la gran proporció del parc immobiliari lligat a 
aquestes activitats. 

El Pla Local de l’Habitatge de 2011 descrivia que el mercat de l’habitatge de lloguer de primera 
residència a Begur era -i és encara actualment- gairebé bé inexistent i, en tot cas, no es configura com 
un recurs alternatiu a la compra. El lloguer és clarament insuficient a Begur per a atendre a la demanda 
de col·lectius que presenten més dificultats per a adquirir un habitatge i a la demanda que, tot i tenir els 
recursos necessaris per adquirir un habitatge, busca el lloguer com a alternativa al mercat de compra. 

El desenvolupament de sector de planejament en curs –, el sector S-1 Sa roda, el sector S-18 Oest de 
Begur, el polígon P-76 Equipaments a Residencial Begur i el polígon P-78 al barri de Sant Josep- 
permetrà engegar actuacions que suposen una reserva total de 60 unitats d’habitatge protegit. 
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La situació del municipi, molt pròxima als principals centres urbans de la comarca –Palafrugell, Palamós i 
la Bisbal d’Empordà- faciliten l’accés a dotacions de caràcter supramunicipal en matèria salut, 
ensenyament, seguretat i protecció civil. 

Pel que fa a les reserves existents al municipi en matèria d’espais lliures i equipaments comunitaris, 
compleixen amb escreix amb els ratis exigibles i s’estimen suficients per a les necessitats previstes. 
Actualment, la dotació d’equipaments d’ús docent, sanitari, religiós, sociocultural, administratiu, esportiu 
es distribueix entre el nucli de Begur i el nucli d’Esclanyà, atenent a la població resident en aquests 
sectors. 

Actualment es troba en fase d’adjudicació d’obres l’actuació prevista al sector d’equipaments de La Font 
de Baix –a l’entrada del nucli històric de Begur- per la construcció d’un aparcament públic i el dipòsit 
municipal de vehicles i els locals corresponents al nou Dispensari municipal, a Protecció civil, als Serveis 
socials, la Policia local i una oficina d’informació turística 
 
Activitats econòmiques 

A nivell municipal, els serveis constitueixen el principal sector d'activitat econòmica, especialment 
concentrat en l’activitat turística i ocupa gairebé el 70% del total dels treballadors. Li segueixen en 
importància el sector de la construcció amb un 16% i el sector industrial amb el 13%.  L’agricultura és 
una sector pràcticament testimonial.  

El municipi destaca, per tant, per la importància dels serveis indubtablement lligats a l’activitat turística, 
que és el motor de la vida econòmica de Begur.  

La revisió del POUM amb la reducció dels sectors d’extensió urbana que imposa l’adaptació al Pla director 
urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí permetrà preservar els valors naturals dels 
espais encara no transformats, reforçant els valors paisatgístics del territori, element clau de l’activitat 
turística del municipi. 

La situació perifèrica del municipi, pel que fa a les comunicacions amb la resta de la comarca, no fan 
preveure un augment en l’activitat industrial i de la resta dels sectors d’activitat econòmica. 
 
Planejament urbanístic 

Les aprovacions de plans d’abast territorial -el Pla director urbanístic del sistema costaner de 2005, el Pla 
territorial de les Comarques Gironines de 2010 i finalment el Pla director urbanístic de revisió dels sòls no 
sostenibles del litoral gironí de 2021- posteriors a l’aprovació del POUM de Begur de 2003 alteren les 
determinacions del planejament general vigent. El POUM va realitzar una adaptació al PDU del Sistema 
costaner el 2007 però no s’ha adaptat als dos últims planejaments de rang superior abans referits.  

Quant als sòls destinats a usos residencials, les determinacions de desclassificació de sectors 
urbanitzables del Pla director  urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí s’ajusta al 
màxim d'extensió que estableix el PTPCG.  

Des de l’aprovació del POUM vigent de 2003, es va tramitar l’aprovació del planejament derivat d’un total 
de 8 sectors urbanitzables amb una superfície de 32,67 ha, encara que no tots han completat el seu 
desenvolupament.  

El Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí determina l’estratègia 
d’extinció per a un total de 9 sectors de sòl urbanitzable pendent de desenvolupar i 5 polígons en sòl 
urbà, amb una superfície total de desclassificació de 109,09 ha. i una densitat prevista de 526 habitatges. 
Així mateix determina una estratègia de modificació o reducció per altres 5 sectors que deuran redefinir 
els paràmetres de la seva ordenació, afectant una superfície de 30,84 ha i una densitat prevista de 127 
habitatges.  

La revisió del POUM, per tant, reduirà de manera dràstica les extensions de sòl residencial, conservant 
únicament aquells sectors pròxims al nucli històric del municipi, amb vocació per a residència de caràcter 
principal i suficient per cobrir la necessitat de nous habitatges. 
 
Zones residencials de baixa densitat  

A Begur trobem extenses zones residencials de baixa densitat que provenen de les antigues urbanitzacions 
dels anys seixanta i setanta del segle passat. El PTPCG les engloba dintre del concepte d’àrees 
residencials especialitzades, per a les quals especifica una estratègia de consolidació. 

Des de l’aprovació del POUM de 2003 ha anat realitzant actuacions de reurbanització d’aquests teixits 
residencials amb dèficits de serveis, per adequar-los a les necessitats actuals. Caldrà continuar amb les 
actuacions per als sectors pendents de completar els serveis i dotacions necessaris. 
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A continuació es mostra un quadre de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats -DAFO- resum 
dels aspectes anteriors: 
 

 
Debilitats Amenaces 

Territori i  

medi ambient 

- Espais naturals fragmentats per la 
presència de teixits residencials 
dispersos 

- Poca relació del municipi amb 
l’entorn natural  

- Gran part del terme està cobert per 
massa forestal  

- Risc d’alteració del front litoral per 
efectes del canvi climàtic  

- Risc incendis  

- Progressiva reducció del sòl agrícola 
treballat  

- Pèrdua del patrimoni rural per la no 
flexibilitat en el canvi d’ús  

Infraestructures - Dificultat de comunicació per la 
configuració orogràfica del municipi 

- Total preeminència dels 
desplaçaments en vehicle privat front 
al transport públic 

- Congestió de la xarxa en temporada 
alta turística 

- Congestió en accessos a cales i 
platges 

 
Població  i 
habitatge 

- Gran quantitat d’habitatges 
secundaris construïts  i parcel·les 
vacants  

- Expulsió de la població resident jove 
per inadequació de l’oferta 
d’habitatge a la demanda  

Activitat 
econòmica 

- Total preeminència de l’activitat de 
serveis, especialment focalitzada en 
el sector turístic  

- Activitat industrial feble 

- Escasa diversificació de noves 
activitats  

 Fortaleses Oportunitats 

Territori i  

medi ambient 

- Inclusió dels espais naturals del 
municipi en l’EIN Muntanyes de 
Begur 

- Proximitat a entorns naturals: Parc 
natural de les Gavarres 

   

- Potenciació del poble com a porta 
d’entrada a l’EIN 

- Recuperació de les connexions del 
poble amb el seu entorn 

- Millora de les connexions dins del 
municipi  

- Canvi de model amb contenció de 
l’extensió urbana  

- Definició dels límits nucli urbà 

Infraestructures - Bona accessibilitat amb vehicle - Regulació de l’accés a cales i 
platges 

- Dotacions d’aparcaments  

Població  i 
habitatge 

- Proximitat als principals nuclis urbans 
de la comarca 

- Disponibilitat de serveis 
 

- Foment de les actuacions de 
primera residència i habitatge 
protegit 

Activitat 
econòmica 

- Atracció turística de primer ordre  - Reconsideració de les condicions de 
l’activitat turística i de la seva 
estacionalitat 

- Suport a la resta de les activitats 
productives del municipi 
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A.7.3  Identificació dels elements clau per a la definició del model urbanístic del municipi 
 
L’objecte del present apartat és identificar els elements claus que serviran per a definir el model 
urbanístic del municipi que el POUM vol potenciar. Es defineixen aquests elements en base als diferents 
punts analitzats anteriorment sobre territori i medi ambient, infraestructures, població i necessitats 
d’habitatge, planejament urbanístic i zones residencials de baixa densitat. Aquests elements claus són: 

 Corredors verds 

 Ocupació del sòl 

 Límits urbans 

 Infraestructures i serveis 

 

• Corredors verds 

El municipi de Begur té una privilegiada situació per formar part de l’espai d’interès natural Muntanyes de 
Begur situat al centre d’un sistema d’altres espais naturals –el Massís de Cadiretes a migdia, Les Gavarres a 
ponent i el Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter al nord-, com per la singularitat de la seva façana litoral. 
Aquest ric patrimoni natural i geològic, juntament amb una correcta accessibilitat amb els nuclis urbans veïns 
poden potenciar el municipi com una mena de porta d’entrada o lloc de recepció d’aquests espais.  

El poble té l’oportunitat de recuperar i millorar les connexions amb el seu entorn natural i millorar alhora les 
connexions dins del municipi, sobretot en sentit est-oest. Es proposen amb aquests objectius les següents 
línies d’acció: 

 Millora de la visualització del patrimoni natural des del municipi. 

 Potenciació del nucli urbà com a porta d’entrada a l’espai d’interès natural Muntanyes de Begur. 

 Potenciació del connector entre l’àrea del Bosc Major i el front litoral, aprofitant la desclassificació de 
sectors urbanitzables que imposa el Pla director urbanístic del litoral gironí. 

 Millora de l’accessibilitat entre els espais lliures públics municipals i els espais naturals i la seva 
articulació amb el sistema d’equipaments.  

 Potenciació de l’ús de la xarxa de camins i senders rurals, com el sender de Gran Recorregut GR-92, 
la ruta de Puig Rodó, Aiguafreda i Es Quinze, el camí d’Aiguablava a Esclanyà i dels accessos al front 
litoral, potenciant la xarxa de vianants a través dels camins de ronda. 

 

• Ocupació del sòl 

La revisió del POUM planteja una forta reducció de les actuals reserves d’expansió urbana extensiva i afavorir 
la consolidació dels nuclis urbans existents, aprofitant que es troba ja urbanitzat i amb la millor diversitat 
d’usos possibles. Caldrà completar les actuacions de reurbanització i dotacions de serveis de les antigues 
urbanitzacions per consolidar adequadament aquest teixits residencials amb les condicions adequades. Es 
proposen les següents línies d’acció: 

 Resposta eficient als possibles escenaris d’oportunitat de l’extensió urbana sense ocupar nou sòl. 

 Desenvolupament urbà intern que sigui eficient i sostenible socialment, econòmica i mediambiental. 

 Consolidació del sòl d’extensió urbana al voltant del nucli antic de Begur, per reforçar l’oferta 
residencial de primera residència. 

 Impuls a les actuacions d’habitatge protegit. 

 Completar les dotacions i serveis de les urbanitzacions disperses. 

 

• Límits urbans 

Una correcta definició dels límits urbans permet reconèixer i identificar els diferents teixits edificats, amb 
una percepció clara dels impactes percebuts, dels elements que identifiquen la imatge del lloc i les 
característiques de les formes d’ocupació del territori i de l’aparença de les edificacions. Amb l’objectiu 
de millorar aquests límits del sòl urbà i la seva imatge, es planteja actuar en els àmbits següents:  

Els nuclis històrics i els antics nuclis mariners 

Aquests teixits urbans compactes són els que donen caràcter al municipi per la seva ubicació i la funció 
estructuradora del territori habitat. Cal reforçar les característiques formals dels mateixos:   

 L’impacte percebut normalment és desitjat i les edificacions agrupades s’integren en el paisatge 

 Manteniment tant del fons escènic com la imatge del nucli tradicional 

 Manteniment dels acabats dels volums edificats del nucli principal, i de les extensions pròximes 
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La façana litoral 

La incorporació a la revisió del POUM de la normativa del Pla director urbanístic del litoral gironí relativa 
a la integració paisatgística de les edificacions ajudarà a la regulació d’una sèrie de factors urbanístics 
amb una gran incidència en el paisatge: 

• L’observació del paisatge litoral, des de l’exterior dels ambients edificats. Integració paisatgística dels 
ambients edificats, amb identificació dels ambients, tractament dels seus límits, criteris d’integració 
paisatgística, consideracions sobre la mida de la parcel·la, tractament de paraments i coberta vegetal, 
criteris de composició i d’acabats. 

• L’observació del paisatge litoral, des de l’interior dels ambients edificats. Protecció de les vistes al mar 
des de l’espai públic. Tanques, passos públics i corredors visuals, posició de l’edificació dins la 
parcel·la, longitud màxima de l’edificació, tractaments dels límits entre parcel·les veïnes 

• Adaptació als elements naturals del paisatge -topografia i vegetació-. Moviment de terres, drenatge 
natural, impermeabilitat dels sòls, tractament de la vegetació existent. 

• Regulació del volum aparent o perceptible de les edificacions. Alçada i volum aparent de les 
edificacions, agrupació d’habitatges, sostre màxim construït, longitud de fronts construïts. 

Les urbanitzacions disperses d’interior 

Per als teixits residencials dispersos no situats directament sobre la façana litoral valdrien les mateixes 
consideracions paisatgístiques que les formulades en l’apartat anterior, amb la salvetat que l’observació 
del paisatge des de l’exterior dels ambients edificats, generalment, no són objecte de camps visuals tan 
extensos i tenen un impacte més limitat.  

A més de les consideracions anteriors, les actuacions de reurbanització dels polígons pendents de 
desenvolupar deuran de considerar els aspectes següents: 

• Completar la xarxa viària interna i assegurar les connexions i a la xarxa viària bàsica, en quant a 
temes d‘accés de serveis i evacuació d’emergències. 

• Completar les dotacions de serveis urbans i el condicionaments del límits amb el sòl no urbanitzable 
per protecció contra incendis 

 

• Infraestructures i serveis 

Tot i que el municipi de Begur no es troba localitzat a la vora de cap autopista, té una connexió fàcil a 
través de l’eix Girona - La Bisbal – Palamós (C-66) i l’eix Verges-Torroella de Montgrí-Pals-Palafrugell-
Palamós (C-31). 

A nivell de xarxa viària local, el desenvolupament de certs sectors delimitats permetran completar la 
xarxa viària del municipi i resoldre en punts conflictius: 

• Obertura d’una connexió directa entre la carretera de Regencós i la carretera del Racó, a través del 
sector S-18 / Oest de Begur.  

• Obertura d’una segona via d’accés a Fornells i la cala d’Aiguablava  a través del sector S-21 / 
Montcal-2, permeten un recorregut alternatiu a la carretera la GIP-6532 (Aiguablava i Aigua Xellida). 

• Obertura d’un vial alternatiu entre la cala de Sa Riera i Port d’es Pi i S’Antiga a través del polígon 
d’actuació P-11 Van de Walle. 

• Obertura de connexió La Borna-Mas Prats, per motius   via d’accés de serveis d’emergència i 
d’evacuació, sempre que consideracions mediambientals no desaconsellin aquesta actuació. 

Pel que fa a les xarxes de serveis, s’ha de continuar amb el desplegament dels plans directors  
corresponents: 

• Desmuntatge de l’EDAR del nucli de Begur -premissa indispensable per al desenvolupament del 
sector S-18- i connexió amb el sistema de depuració de Pals.  Completar la xarxa de connexió de 
bombeig de les urbanitzacions al sistema d’evacuació en alta. 

• Completar la renovació dels trams de xarxa d’abastament d’aigua potable, per assegurar les 
condicions de servei de la xarxa d’hidrants contra incendi. 
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B.1  CRITERIS, OBJECTIUS I PROPOSTES D’ORDENACIÓ 

 
 
B.1.1 Territorials i ambientals 
 

Tal i com ja s’ha explicat anteriorment, Begur destaca a nivell territorial per la seva situació en un entorn 
privilegiat,  al bell mig de la Costa Brava i envoltat per l’Espai d’interès natural “Muntanyes de Begur”.   

Les condicions geomorfològiques del municipi de Begur, amb uns relleus força acusats i una línia de mar 
molt extensa i retallada, atorguen al seu territori una valoració paisatgística excepcional, a la vegada que 
una elevada fragilitat.  

La pressió dels usos turístics ha comportat una progressiva antropització del territori, amb l’extensió dels 
sòls residencials i la progressiva reducció dels espais naturals i dels sòls agrícoles treballats, augmentant 
així les possibilitats de patir riscos naturals, de manera especial el risc d’incendis forestals.  

La seva situació dintre d’un l’Espai d’interès natural -Muntanyes de Begur- i amb la proximitat d’altres 
espais d’interès natural –Massís de Cadiretes, Les Gavarres, el Baix Ter / Montgrí / Illes Medes-.   
suposa una bona oportunitat per al municipi sempre i quan es treballi en millorar la connectivitat entre els 
seus espais naturals i els altres espais protegits de la rodalia. A nivell de qualitat paisatgística s’haurà de 
tenir en compte la preservació de la visibilitat dels fons escènics emblemàtics les penya-segats i el 
conjunt del front litoral.  

Amb l’objectiu de protegir la funció estructuradora dels hàbitats, s’haurà de fomentar la preservació i la 
funció connectora que entre els diferents fragments de l’actual espai d’interès natural poden representar 
els àmbits de sòl urbanitzable que el Pla director urbanístic del litoral gironí ha desclassificat. 

La revisió del POUM ha de fomentar el planejament urbanístic que prengui com a referència els elements 
estructuradors de l’espai obert, recreï una imatge clara dels fronts urbans dels diferents nuclis i estableixi 
relacions de continuïtat morfològica amb l’entorn. Cal que les hipòtesis de desenvolupament urbà tinguin 
en compte els següents aspectes: 

 La conservació dels valors dels espais naturals que es preserven de la transformació.  

 La promoció del valor social i productiu de les zones d’horta. 

 El manteniment del valor patrimonial i productiu dels camps de secà i de les vinyes, minimitzant les 
afectacions, per exemple de les feixes o dels murs de pedra seca. 

 La ponderació econòmica del valor dels espais oberts a l’hora d’executar urbanísticament una 
extensió urbana o una àrea d’activitat econòmica. 

 L’adequació dels fronts urbans a l’estructura paisatgística i a l’ambient dels espais lliures. 
 
 
B.1.2  Població, habitatge i dotacions  

Des de finals dels vuitanta del segle passat, el municipi va viure un el creixement continuat de la població 
des de poc més de 3.000 habitants fins el pic màxim de 4.308 habitants el 2008. Des de 2011 el 
creixement s’ha estancat i la població actual de Begur s’ha estabilitzat des de fa anys a la ratlla dels 
4.000 habitants. La recessió de 2008 va tenir un fort impacte al municipi. La població d’origen estranger té 
un pes notable, d’un 17,5%, amb absoluta preponderància dels originaris d’estats membres de l’UE i de la resta 
d’Europa. 

L’estimació del parc d’habitatges del municipi es pot xifrar a la vora de les 5.500 unitats, tenint en compte 
les dades de l’últim cens de 2011 (5.225 habitatges) i les projeccions de les edificacions iniciades amb 
posterioritat. Fent projecció de les dades de l’any 2011, només un terç -32%- dels habitatges existents 
constituïen residència principal i la resta -63 %- eren secundaris i el 4,2% estaven desocupats, amb una 
ràtio de 0,75 habitants per habitatge. 

Això mostra clarament la preeminència dels habitatges dels no residents -amb  un fenomen a destacar 
com és el dels habitatges d’ús turístic que amb dades de l’estiu de 2020 registrava un total de 1.560 
d’habitatges dedicat a aquest usos-, en consonància amb el caràcter turístic del municipi, Per altra 
banda, el procés de conversió de segona a primera residència no es percep com un tret destacable i 
aquesta circumstància només es produeix en el cas de la Urbanització Residencial Begur. 

El Pla Local de l’Habitatge (PLH) de 2011 descrivia que el mercat de l’habitatge de lloguer de primera 
residència a Begur gairebé bé inexistent i, en tot cas, no es configura com un recurs alternatiu a la 
compra. El lloguer és clarament insuficient a Begur per a atendre a la demanda de col·lectius que 
presenten més dificultats per a adquirir un habitatge i a la demanda que, tot i tenir els recursos 
necessaris per adquirir un habitatge, busca el lloguer com a alternativa al mercat de compra. 
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Les dades del PLH de projecció futura de nou habitants per a 2020 no han arribat a complir-se quedant 
per sota, fins i tot en la projecció més continguda. Les necessitats d’habitatge protegit estarien cobertes 
amb les reserves previstes-de l’ordre de 60 unitats- en el conjunt dels sectors de desenvolupament futurs 
i/o en marxa.  

En matèria d’habitatge disposa d’un parc immobiliari molt per sobre del rati que correspondria a la 
població existent, però de forma paradoxal, no disposa d’oferta adequada a les necessitats d’una part 
creixent dels residents, singularment de la població jove, que es veu expulsada cap a poblacions veïnes.  

La inexistència d’oferta d’habitatge per a primera residència, tant de renda lliure com en habitatges 
protegits, no es pot solucionar amb l’ocupació dels sòls de les urbanitzacions prop de la costa pendents 
d’ocupar ni en sectors de nova extensió, per la posició excèntrica i allunyada dels nuclis principals i dels 
serveis i dotacions que presten a la població. 

L’estratègia adequada consistirà en preveure el desenvolupament dels sectors d’expansió urbana situats 
al voltant del nucli de Begur, posició òptima per a la consolidació de l’habitatge de primera residència, 
d’acord amb les determinacions del Pla director urbanístic del litoral gironí.  

El sistema d’equipaments i espais lliures compleix amb els requeriments superficials de la legislació vigent, i 
es concentren bàsicament al voltant dels nuclis principals del municipi –Begur i Esclanyà-. En els àmbits on 
es proposen actuacions urbanístiques de desenvolupament, el sistema d’equipaments i espais públics 
deuran de complementar de manera adequada les dotacions existents en els nuclis consolidats.  
 

B.1.3  Relatius a l’activitat econòmica 

El municipi destaca per la importància del sector serveis. És el principal sector d'activitat del municipi, 
sobre tot concentrat en l’activitat turística, atès que concentra gairebé el setanta per cent del total dels 
seus treballadors. El segon sector en importància és el de la construcció amb un 16% -també lligat a 
l’activitat turística- i en tercer lloc el sector industrial amb només un 13%. Les indústries es distribueixen 
en un polígon industrial –Riera d’Esclanyà- contigu a la gran àrea industrial del municipi veí de 
Palafrugell i una petita zona industrial a l’entrada al nucli en el sector Les Arenes. Només el nou sector S-
18 / Oest de Begur, a la mateixa entrada per la carretera d’Esclanyà contempla usos mixtos de 
residència i d’activitats econòmiques..  

El municipi destaca, per tant, per la importància dels serveis indubtablement lligats a l’activitat turística, 
que és el motor de la vida econòmica de Begur i no és previsible, a curt termini, un canvi d’aquest model. 
Per altra banda, la situació perifèrica del municipi pel que fa a les comunicacions amb la resta de la 
comarca, no fan preveure un augment en l’activitat industrial ni de la resta dels sectors d’activitat 
econòmica.  

La revisió del POUM amb la reducció dels sectors d’extensió urbana derivats de l’adaptació al Pla director 
urbanístic del litoral gironí permetrà augmentar la preservació dels valors naturals dels espais encara no 
transformats, reforçant els valors paisatgístics del territori, element clau de l’activitat turística del municipi. 
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B.2  ALTERNATIVES D’ORDENACIÓ CONSIDERADES 

 
A partir de les hipòtesis treballades fins ara, es proposa l’anàlisi de tres alternatives d’ordenació, 0, 1 i 2: 
 
B.2.1  Alternativa 0 

Aquesta alternativa, -que es presenta a efectes exclusivament comparatius-, correspondria a la situació 
de desenvolupament del planejament general vigent –POUM de 2003 i les seves modificacions 
aprovades-, just abans de l’aprovació del Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del 
litoral gironí. 

En aquest supòsit no es produirien noves extensions urbanes, ni d’ús residencial ni per a activitats 
econòmiques. Tampoc es duria a terme cap reforma urbana ni accions sobre el sòl no urbanitzable. El 
municipi seguiria exactament tal i com es troba en l’actualitat. No es desenvoluparien els sectors de 
creixement en sòl urbanitzable previstos pel POUM vigent ni s’executarien els polígons d’actuació en sòl 
urbà. Com es veurà al seu moment, aquesta alternativa no resol les problemàtiques detectades a l’anàlisi 
i a la diagnosi realitzades. 

Els sòls que el POUM vigent classificava com a sòls urbans pendents de desenvolupament per plans de 
millora urbana o els sòls urbanitzables encara no desenvolupats restarien considerats com sòls no 
urbanitzables i no permetrien posar en joc les reserves d’habitatge protegit previstes.  

Tampoc no es completarien les operacions pendents per a la obtenció de nous equipaments comunitaris 
ni espais públics, com per exemple en el cas de la zona esportiva del camp de futbol. 

Els sectors i polígons delimitats pel POUM de 2003 es correspondrien amb les categories que es 
descriuen en el quadre següent: 

 

Polígons d'actuació sense possibilitat de desenvolupament urbanístic 360,69 ha 
    

Àmbits desenvolupats  201,17 ha 
    

Resta de sòls urbans consolidats  164,38 ha 
    

Sòl no urbanitzable   1.315,59 ha 
    

Sòl terme municipal  2.127,91 ha 

 

 

Els àmbits abans descrits es representen en la imatge de la pàgina següent: 
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B.2.2  Alternativa 1 

Aquesta alternativa, -que es presenta a efectes exclusivament comparatius-,  correspondria al 
desenvolupament previst del planejament general vigent –POUM de 2003 i les seves modificacions 
aprovades-, sense aplicació de les determinacions del Pla director urbanístic de revisió dels sòls no 
sostenibles del litoral gironí. 

Aquest supòsit permetria el desenvolupament de noves extensions urbanes, tant d’ús residencial com 
per a activitats econòmiques. Això permetria dur a terme el desenvolupament dels sectors de creixement 
en sòl urbanitzable previstos pel POUM vigent i dels polígons d’actuació en sòl urbà. Com es veurà al 
seu moment, aquesta alternativa tampoc no resol les problemàtiques detectades a l’anàlisi i a la diagnosi 
realitzades. 

Els sòls que el POUM vigent classifica com urbanitzables es podrien desenvolupar i esdevenir sòls 
urbans d’extensió. Permetria l’obtenció  dels nous equipaments comunitaris i dels espais públics 
previstos en aquests sectors.  

La no aplicació de les determinacions del Pla director urbanístic, suposaria la posada en joc d’una 
quantitat de sòl residencial molt extensa, superior a les necessitats del municipi, fins i tot pensant en la 
perpetuació d’un model d’ús turístic extensiu del territori. 

Els sectors i polígons delimitats pel POUM de 2003 es correspondrien amb les categories que es 
descriuen en el quadre següent: 

 

Polígons d'actuació que podrien completar el seu desenvolupament urbanístic 364,09 ha 
    

Sectors de sòls d'expansió que podrien completar el desenvolupament 86,08 ha 
    

Àmbits desenvolupats  197,32 ha 
    

Resta de sòls urbans consolidats  164,83 ha 
    

Sòl no urbanitzable   1.315,59 ha 
    

Sòl terme municipal  2.127,91 ha 

 

 

Els àmbits abans descrits es representen en la imatge de la pàgina següent: 
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B.2.3  Alternativa 2 

Aquesta alternativa correspondria a la reformulació del desenvolupament previst del planejament general 
vigent –POUM de 2003 i les seves modificacions aprovades-, amb aplicació de les determinacions del 
Pla director urbanístics de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí. 

Aquest supòsit permetria el desenvolupament d’un nombre limitat d’extensions urbanes, estrictament 
lligades als sectors residencials amb vocació de primera residència i que suposen la reserva d’expansió 
del nucli històric de Begur.  

Com es veurà al seu moment, aquesta alternativa permet l’adaptació del planejament general vigent a 
les determinacions del Pla territorial parcial de les Comarques gironines i la que millor afronta les 
problemàtiques detectades a l’anàlisi i a la diagnosi realitzades. 

Els sòls que el POUM vigent classifica com urbanitzables pròxims al nucli de Begur es podrien 
desenvolupar i esdevenir sòls urbans d’extensió, adreçats principalment a primera residència. Permetria 
l’obtenció  dels nous equipaments comunitaris i dels espais públics previstos en aquests sectors  i les 
actuacions en matèria de reserves d’habitatge protegit.  

L’aplicació de les determinacions del Pla director urbanístic, suposarà la desclassificació dels sectors 
d’extensió urbana situats en posició excèntrica respecte del principal nucli urbà, restringint dràsticament 
el consum de sòl a transformar. Aquesta determinació permet augmentar significativament la protecció 
dels espais naturals existents, que podran ampliar els espais connectors entre els diversos àmbits de 
l’EIN Muntanyes de Begur. 

Per a la concreció d’aquesta alternativa, es proposen dues opcions de desenvolupament que es 
descriuen tot seguit: 
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Opció 1:  

En aquesta primera opció la revisió del POUM s’adapta estrictament a les determinacions del Pla director 
urbanístic del litoral gironí: 

• Desclassificació dels sectors de sòl urbanitzable i dels àmbits de sòl urbà subjectes a l’estratègia 
d’extinció. 

• Modificació dels criteris d’ordenació dels sectors de sòl urbanitzable i dels àmbits de sòl urbà 
subjectes a l’estratègia modificació del seu àmbit, de reducció i/o canvi de paràmetres.  

• Incorporació de la normativa d’integració paisatgística pel que fa als criteris de desenvolupament dels 
sòls urbans ordenants com dels sòls pendents d’ordenació. 

Els sectors i polígons delimitats pel POUM de 2003 es correspondrien amb les categories que es 
descriuen en el quadre següent: 
 

Sòls d'extensió a modificar   30,84 ha 
     

Polígons d'actuació en sòl urbà per completar el seu desenvolupament  246,70 ha 
     

Sectors urbanitzables per completar el seu desenvolupament  11,61 ha 
     

Àmbits desenvolupats incorporats a sòls urbà 234,08 ha   

Resta de sòl urbà 180,00 ha   

Sòls urbans plenament consolidats   414,08 ha 
     

Sòls d'extensió desclassificats 109,09 ha   

Sòl no urbanitzable del POUM de 2003 1.315,59 ha   

Sòl no urbanitzable     1.424,68 ha 
     

Sòl terme municipal   2.127,91 ha 

 

Els àmbits abans descrits es representen en la imatge de la pàgina següent: 
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Opció 2: 

En aquesta segona opció la revisió del POUM, a més de l’adaptació al Pla director urbanístic del litoral 
gironí, es proposa l’ajust d’algunes determinacions poc precises d’aquest planejament i/o alguna millora 
que es creu pertinent per a l’interès públic: 

• Delimitació poligonal dels àmbits del sector d’Aiguafreda que el Pla director no ha desclassificat. 

• Resolució de l’accés a la franja de sòl urbà consolidat que manca de connexió amb la resta del sòl 
urbà a resultes de la desclassificació de l’àmbit del pla de millora urbana d’Es Castellet de Baix. 

• Proposta de reconsideració parcial de la desclassificació del  sector S-25 L’Arbreda, i que donada la 
seva proximitat al nucli històric de Begur constitueix una bona localització per una actuació pública per 
a dotacions i equipaments comunitaris. 

 

Els sectors i polígons delimitats pel POUM de 2003 d’aquesta Opció 2 es correspondrien amb les 
categories que es descriuen en el quadre següent: 
 

Sòls d'extensió a modificar   30,84 ha 
     

Polígons d'actuació en sòl urbà per completar el seu desenvolupament  246,70 ha 
     

Sectors urbanitzables per completar el seu desenvolupament  11,61 ha 
     

Àmbits desenvolupats incorporats a sòls urbà 234,08 ha   

Resta de sòl urbà 180,00 ha   

Sòls urbans plenament consolidats   414,08 ha 
     

Àmbits d'ajust a les determinacions del PDURSNSLG  5,35 ha 
     

Sòls d'extensió desclassificats 103,74 ha   

Sòl no urbanitzable del POUM de 2003 1.315,59 ha   

Sòl no urbanitzable     1.419,33 ha 
     

Sòl terme municipal   2.127,91 ha 

 

Els àmbits abans descrits es representen en la imatge de la pàgina següent: 
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B.2.4 Justificació de l’alternativa escollida 
 
L’Alternativa 0 proposada pressuposarà que no es produeixi cap nou creixement ni desenvolupament 
urbà respecte de l’estat actual del municipi. Aquesta Alternativa 0 es proposa per tal de comparar l’estat 
actual del municipi amb l’Alternativa 1 que seria el resultat de la implementació del POUM vigent fins 
l’hipotètic exhauriment de les seves previsions que, a la vista del planejament territorial vigent i de les 
previsions de creixement de la població del municipi, suposen una ocupació desproporcionada i no 
justificada d’espais naturals no transformats. 

L’Alternativa 0 no respondria als problemes en matèria d’oferta de sòls residencials de primera residència 
al voltant del nucli principal de Begur, ni d’actuació en matèria de les reserves d’habitatge protegit 
previstes ni en l’obtenció dels sòls per a dotacions en els àmbits que no han estats desenvolupats.  

Complementàriament, l’Alternativa 1 -el planejament vigent- proposa un creixement no adaptat a les 
directrius del planejament territorial vigent, ni a les projeccions de població per al municipi, ni a la qualitat 
natural i paisatgística dels sòls a transformar. Tot i que les alternatives 0 i 1 constitueixen uns bons 
referents per a la comparació, en cap de les dues es produeix l’adaptació a les determinacions del Pla 
director urbanístic del litoral gironí en matèria de preservació de sòls pendents de transformació i 
reducció del impacte paisatgístic en el territori litoral. 

Les propostes plantejades orientativament a la darrera alternativa -l’Alternativa 2- aniran en la línia de 
respondre, de la forma més adequada que sigui possible, als aspectes que han estat detectats 
prèviament en l’anàlisi i la diagnosi d’aquest document: 

 Minimitzar l’ocupació dels sòls actualment lliures d’urbanització. Per tal de posar en valor els sòls 
forestals de qualitat de que disposa el municipi.  

 Connectar mitjançant corredors verds els diversos àmbits de patrimoni natural del municipi i 
especialment, disminuir en la mesura del possible l’actual fragmentació de l’EIN Muntanyes de Begur. 

 Limitar l’extensió dels teixits residencials a aquells sectors situats al voltant del nucli de Begur que 
tenen vocació per rebre promocions de primera residència i d’habitatge protegit.  

 Impulsar i completar les actuacions de reurbanització i de dotació de serveis en els àmbits de les 
antigues urbanitzacions que no han completat el seu desenvolupament. 
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B.3 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ 

 
 
B.3.1 Propostes per al sòl no urbanitzable 
 

En desenvolupament de l’Alternativa 2 escollida -tant en l’opció 1 com en l’opció 2- per al sòl no 
urbanitzable es proposen les línies d’actuació següents: 
 

 Aprofitar la modificació i/o desclassificació d’antics sòls urbanitzables per establir una connexió 
natural entre els àmbits del Bosc Major i S’Antiga per disminuir la fragmentació de l’espai PEIN 
Muntanyes de Begur 

 Augmentar els àmbits de protecció en els límits del PEIN contigus als sòls d’expansió desclassificats 

 Afavorir la connectivitat interior cap a mar, singularment en el cas dels accessos al camí de ronda del 
litoral. Regular la mobilitat rodada i estacionament de vehicles i prioritzar l’accés dels vianants als 
espais públics de cales i platges. 

 

 

 

Les actuacions abans descrits es representen en la imatge de la pàgina següent: 
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B.3.1 Propostes per al sòl urbà i urbanitzable 
 

En desenvolupament de l’Alternativa 2 escollida -en les dues opcions- per al sòl urbà i urbanitzable es 
proposen les línies d’actuació següents: 
 

 Consolidació dels nuclis principals del municipi -Begur i Esclanyà- com àrees preferencials per a 
l’habitatge de primera residència. Això inclouria les antigues urbanitzacions situades al voltant del 
nucli antic de Begur -Sa Fontansa, Les Arenes, Sa Roda, Son Ric, Residencial Begur- i en la 
proximitat del nucli antic d’Esclanyà -Font Martina, Les Argiles, Can Domingo, Blanquers, Sant Josep-
. 

En línia amb l’objectiu anterior es proposa: 

– La reconsideració de l’ordenació en sectors en curs de desenvolupament -sector S-18 Oest de 
Begur i sector S-4 Sud de Begur i àmbits contigus- que permeti la presència d’habitatge 
plurifamiliar que pal·liar la carència d’aquest tipus d’oferta en el mercat immobiliari del municipi. 

– Regular la concessió de llicències d’habitatges d’ús turístics en el conjunt del municipi i establint 
la seva prohibició en les zones delimitades de consolidació de l’ús preferent per a la primera 
residència. 

 Dotacions d’equipaments i serveis públics en els nuclis -sector d’equipaments de La Font de Baix i 
reconsideració de l’antic S-25 L’Arbreda com espai per dotacions públiques. 

 Actuacions d’habitatge protegit dintre dels àmbits de consolidació de la primera residència -sector S-1 
Sa Roda, sector S-18 Oest de Begur, polígon P-76 Residencial Begur, polígon P-78 Avinguda Sant 
Josep d’Esclanyà- 

 

Els àmbits abans descrits es representen en la imatge de la pàgina següent: 
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Begur, febrer de 2023 
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