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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Objecte i marc legal 

El present document correspon al Document Inicial Estratègic del procés de revisió del Pla 
d’Ordenació urbanística Municipal (POUM) de Begur, a la comarca del Baix Empordà. Es redacta 
en compliment de:  

- La Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes (d’acord amb el 
seu article 17 i amb el punt 2a de l’Annex 1- Plans i programes sotmesos a avaluació 
ambiental).  

- La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, d’àmbit nacional. 

- La Directiva 2001/42/CE, de 27 de juny, del Parlament europeu i Consell, relativa a 
l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient. 

Tindrà en compte el vigent marc legislatiu: 

- El Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme).  

- La Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme (Llei 3/2012, de 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010 del 
3 d’agost).  

- El Reglament Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme (sobretot els articles 70, 100, 106 i 115 i la disposició transitòria dotzena). 

- 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 Texto 
refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana.  

- 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 

El Document Inicial Estratègic (en endavant DIE) és un document previ on s’anticipa el perfil 
ambiental de partida de l’àmbit objecte del Pla, es proposen les estratègies, objectius i els criteris 
ambientals que ha d’assumir l’avanç de revisió del planejament urbanístic general, i s’inclou un 
exhaustiu exercici d’anàlisi d’alternatives, tant de model urbanístic del municipi, com d’ordenació 
dels sistemes urbanístics i de classificació del sòl per tal de donar resposta a les demandes 
socioeconòmiques del terme, adaptant les propostes a les sensibilitats ambientals del medi. 
Aquest DIE vindrà seguit de l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE), i el procés d’avaluació ambiental 
estratègica del Pla es culmina amb un Document Resum, el qual explica el detall de tot el procés 
d’avaluació ambiental dut a terme durant la redacció del document urbanístic, s’amplia l’anàlisi 
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dels impactes ambientals que es poden derivar del desenvolupament urbanístic planificat, es 
recopilen i s’afinen les mesures definitives que s’hauran anat establint per a l’execució 
ambientalment viable del planejament urbanístic, i se sintetitzen les conclusions del procés. 

L’estructura del present informe recull els requeriments, amb relació a objectius i continguts, que 
estableix la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, i que 
s’adeqüen plenament a les determinacions de la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental, un cop 
s’afegeix una valoració dels potencials impactes ambientals del desenvolupament del Pla en 
termes de canvi climàtic. 

1.2 Context territorial 

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. 

 

Localització del terme municipal de Begur 

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.  

Begur compta amb una extensió de 20,66 Km2 i una població a l’any 2021 de 4.039 habitants. 
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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. 

1.3 Planejament vigent d’abast territorial  

El municipi de Begur 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. 

 

2. DESCRIPCIÓ DEL PLA 

2.1 Objectius i continguts del Pla 

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 següents: 

• 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. 
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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. 

• Polígons 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, se entén 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. 

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. 

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.  

També 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. 
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2.2 Relació amb altres plans i programes 

2.2.1 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. 

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 de 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 

Segons l’article 1.1 Objecte i àmbit d’aplicació, el 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. 



 
 

11 

DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC. Avanç de Pla d'ordenació urbanística municipal de Begur. 

 

PTPCG. Plànols sistema d’assentaments: estructura nodal 

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. 
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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’espai d’interès natural 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 

Sistema d'infraestructures i mobilitat 

Per a la xarxa viària de Begur el PTPCG reconeix 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. 



 
 

14 

DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC. Avanç de Pla d'ordenació urbanística municipal de Begur. 

2.2.2 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 serà 
provat 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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2.2.3 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 Comissió 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. 

 

POUM de Begur 2007. Plànol d’ordenació Q-4 (escala original 1/5.000) 

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. 
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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 del Pla d'espai 
d'interès natural (PEIN). 

2.2.4 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. 

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. 

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 
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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.  

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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POUM. Delimitació de sectors i tipus d’actuació per al municipi de Begur 

 

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.. 
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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. 

En relació amb els 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. 

Quant als 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. 

2.2.5 Plans municipals 

Agenda 21 local 

Al 2001 es va iniciar el procés d’elaboració del Pla d’Acció per a la Sostenibilitat (PALS) del 
municipi de Begur, en el marc del programa endegat per la Diputació de Girona. Aquest Pla 
d’Acció va establir les bases per a l’elaboració de l’Agenda Local 21 de Begur. 

Les estratègies bàsiques d’aquest del desenvolupament sostenible incidiran en els següents 
aspectes: 

1r Corregir o minimitzar els impactes que es produeixen actualment sobre els diferents vectors 
ambientals al municipi. 

2n Aconseguir una major eficiència en la gestió dels recursos, re-endreçant el desenvolupament 
de les activitats que es realitzen al municipi en termes d’una major preservació dels recursos 
naturals. 

3r Implicar tots els ciutadans i actors (col·lectius, entitats, institucions, etc.) del municipi en el 
procés, però no només com a fiscalitzadors del correcte desenvolupament del Pla d’Acció, sinó 
també com a part implicada en aquest. 

En el Pla de Seguiment dels objectius proposats en l’Agenda 21 Local de Begur s’han utilitzat els 6 
indicadors establerts en el Programa de suport de la Diputació de Girona per a la Redacció dels 
Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat, els quals són d’aplicació comuna a tots els municipis 
que s’acullen a aquest programa. D’altra banda, per a certs àmbits d’interès s’han proposat altres 
indicadors específics per al municipi; aquests indicadors específics són senzills d’obtenir i força 
directes, de manera que permeten complementar la informació facilitada pels altres indicadors 
més complexos. 

Els principals elements d’interès avaluats pels diversos indicadors són: 

- L’ús de l’aigua 
- La gestió dels residus 
- L’eficiència en la utilització de l’energia 
- La mobilitat 
- L’ús del territori i el seu grau de protecció específica 
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- La biodiversitat 
- La qualitat atmosfèrica 
- La qualitat acústica  

Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) 

A principis de 2008, la Unió Europea va posar en marxa el “Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per 
l’Energia Sostenible Local” (Covenant of Mayors), una iniciativa per canalitzar i reconèixer la 
participació del món local en la lluita contra el canvi climàtic. 

El “Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia Sostenible Local” és la primera iniciativa ambiciosa 
de la Comissió Europea per fer front al canvi climàtic a nivell local. El pacte es basa en l’estratègia 
del “20/20/20” en què la Unió Europea atorga tot el protagonisme als municipis com a actors 
principals de l'acció de govern. 

Totes les parts signants del Pacte d’alcaldies es comprometen, voluntàriament i unilateralment, a 
anar més enllà dels objectius de la Unió Europea i a adoptar el compromís de reduir les emissions 
de CO2 en el seu territori en més del 20 % per l’any 2020 mitjançant la redacció i execució de 
Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), a favor de les fonts d’energia renovables i les 
tecnologies de millora de l’eficiència energètica. Els signants del Pacte tenen, doncs, l’objectiu de 
reduir les emissions de CO2 en més d’un 20% el 2020, a través de l’eficiència energètica i les 
energies renovables. 

2.2.6 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. 
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Pla especial de protecció Muntanyes de Begur 

 

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

L’àmbit de l'espai 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 
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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 inicial publicada al DOGC 16/07/2010 (escala original 
1/10.000) 



 
 

23 

DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC. Avanç de Pla d'ordenació urbanística municipal de Begur. 

2.2.7 Planejament sectorial de protecció del medi ambient  

El 21 de maig de 1992, la Unió Europea 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. 

L’espai natural protegit Muntanyes de Begur va ser declarat per primera vegada com a LIC l’any 
1997 i com a ZEPA l’any 2005, posteriorment va ser ampliat com a espai Natura 2000 mitjançant 
l’Acord de Govern 112/2006, de 5 de setembre, que aprova la xarxa Natura 2000 a Catalunya 
(DOGC 4735 de 6-10-2006). Forma part de l’espai ES5120015 anomenat Litoral del Baix Empordà. 
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Àmbit de l’Espai “Litoral Baix Empordà” (codi ES5120015) 

Codi de la ZEC i ZEPA: ES5120015 
Nom de l'espai de la xarxa Natura 2000: Litoral del Baix Empordà 

Escala de la delimitació: 1:50.000 
Superfície en hectàrees: 3390.08 
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3. ASPECTES RELLEVANTS DEL MEDI AMBIENT  

3.1 Model d’ordenació i ocupació del sòl  

3.1.1 Usos del sòl 

S'ha consultat la cartografia d'usos i cobertes del sòl de Catalunya de l'any 2017 obtinguda 
mitjançant classificació automàtica d'imatges Sentinel-2A i Sentinel-2B de resolució espacial 10 m 
i informació auxiliar proporcionada per la Generalitat de Catalunya provinent del Mapa urbanístic 
de Catalunya. 

 

 Usos del sòl. Font: https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html 

A l'àmbit d'estudi predominen el següent usos del sol:  

✓ Urbanitzacions i zones urbanes 
✓ Boscos,  
✓ Matollars i  
✓ Conreus herbacis de secà. 

3.1.2 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 

https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html
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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. 

3.1.3 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 de 101,99 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. 

3.1.4 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 

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 
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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.  
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• 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 deduir-se 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...). 

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  
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• 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. 

3.1.5 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 4.248 habitants empadronats a Begur l’any 2010 (amb una població de 4.177 habitants, l’any 
2022) 

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). 
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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. 

3.2 Geologia i geomorfologia  

3.2.1 Context geològic regional 

El municipi de Begur està emplaçat en la unitat geològic-geogràfica del massís de Begur, el qual 
constitueix l’extrem més occidental del massís de les Gavarres i representa, doncs, la veritable 
terminació septentrional de la Serralada Litoral Catalana. 

La configuració actual del relleu del Baix Empordà és causada per la fracturació neògena que 
individualitzà els tres massissos litorals: Ardenya, Gavarres i Begur. Juntament amb la formació 
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d’aquests massissos, aparegueren la plana de la Vall d’Aro, que separa els massissos d’Ardenya i 
de les Gavarres, el corredor de Palafrugell, que individualitza el massís de Begur de les Gavarres, i 
la vall de Calonge, depressió interna del massís de les Gavarres. 

El massís de Begur, igual que altres massissos de la Serralada Litoral Catalana, és un fragment 
d'un antic bloc afectat per l'orogènia herciniana, i individualitzat i estructurat més tard per 
l'orogènia alpina. Per mitjà d'un conjunt de falles graonades, aquest massís s'enfonsa 
progressivament cap al nord sota la Plana de l'Empordà, cap a l'oest, sota el corredor de 
Palafrugell i cap a l'est i sud, sota la Mediterrània. 

 

Característiques geològiques del terme municipal de Begur. Font: ICGC 

3.2.2 Geologia local 

En l’àmbit de Begur, podem distingir, almenys, tres unitats geomorfològiques diferenciades: 

El massís de Begur 

El massís de Begur es caracteritza per presentar una morfologia de turons de pendent suau però 
que, en els vessants orientats a mar, arriben a tenir un pendent força abrupte, donant lloc a 
penya-segats de gran altura (com és el cas de la zona d’Aiguablava). A Begur, els punts més alts 
d’aquest massís són el Puig Rodó (116,7 m), el Puig de la Creueta (182,65 m), el Puig de la Coma 
(190,28 m), la muntanya de Ses Falugues (172,16 m), el Montcal (231,49 m) i, el més alt, el Puig 
de Son Ric amb 320 metres. 
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Pel que fa a la litologia, es distingeixen dos sectors clarament diferenciats: 

1. La part nord del massís, compresa entre Sa Riera i la Platja Fonda, està dominada per una 
alternança de materials cambro-ordovicians. A la part septentrional d’aquest sector 
dominen les dolomies grises, els marbres, les calcàries i les calcofil·lites, mentre que més 
a l’interior, i en alguns trams de façana litoral, trobem fil·lites verdes. 

2. Entre la Platja Fonda i Cala Pedrosa (ja al TM de Palafrugell), el massís es caracteritza per 
presentar afloraments de roques plutòniques. A la façana litoral, entre Aiguablava i 
Tamariu, afloren leucogranits aplítics, de gra fi amb granats, de tendència leucocràtica i 
de color rosat. Però també s’hi poden trobar nombrosos floraments de roques filonianes 
(lampròfids i porfirites andesítiques) i zones de granodiorites fenoblàstiques. 

La xarxa de drenatge del massís de Begur presenta a una morfologia típica d’una dinàmica 
torrencial, característica del clima mediterrani. Aquest clima de pluges torrencials provoca 
l'encaixament de la xarxa de drenatge amb cursos de fons en V, reblerts en alguns punts per 
materials al·luvials de poca potència. A la part baixa dels cursos fluvials (com, per exemple, a Sa 
Riera o Aiguafreda), l'acumulació d'al·luvions dóna lloc a valls de fons més pla. L’orientació i 
distribució de la xarxa està controlada en alguns llocs per fractures que defineixen zones de 
debilitat, com és el cas de les rieres de Sa Riera (Pallí, 1991) i d’Aiguafreda (Barbaza, 1970). 

El corredor de Palafrugell i la plana d’Esclanyà 

La zona agrícola d’Esclanyà se situa sobre el corredor de Palafrugell, considerat com una 
prolongació de la depressió de l’Empordà. 

En aquesta zona, els materials quaternaris es dipositen de forma discordant damunt les altres 
formacions rocoses. En general, es tracta de materials detrítics del Pleistocè superior i de 
l’Holocè. La sedimentació des del Pleistocè fins ara és condicionada, en gran mesura, pel sistema 
de fosses creat al Neògen. De fet, el rebliment de les depressions continua a costa del 
desmantellament dels blocs aixecats. Així, gran quantitat de materials detrítics es van acumulant 
a les vores dels massissos i a les serres. Alhora, al corredor de Palafrugell es desenvolupen cons 
de dejecció, en relació amb nous impulsos tectònics que rejoveneixen el relleu. 

Al sector oriental es troben dipòsits col·luvials sobre roques paleozoiques silíciques (argiles, llims i 
sorres marronencs amb còdols), amb àmplies zones dominades per roques metamòrfiques del 
tipus esquistos motats i bandats.  

Hi ha algunes inclusions de dipòsits col·luvials amb “caliche” (argiles vermelles amb nòduls 
calcaris) i de col·luvials-al·luvials (graves, sorres, llims i argiles amb còdols). Enmig hi ha alguna 
zona ocupada per calcàries grises que antigament havien estat explotades, així com per 
afloraments de pissarres, fil·lites i esquists bandats. El sector occidental, en canvi, està dominat 
clarament per dipòsits col·luvials - eluvials (argiles i llims sorrencs vermellosos), però també s’hi 
poden trobar dipòsits col·luvials sobre calcàries grises, dipòsits col·luvials sobre calcàries 
margoses i margues blaves i dipòsits torrencials. 

Els cursos fluvials que drenen les depressions hi dipositen els seus sediments i hi construeixen 
planes al·luvials. En concret, la plana del corredor de Palafrugell s’ha fornit de la riera Grossa de 
Pals i de la riera d’Aubí. 
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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 de 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, feldspats 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. 

En alguns punts, aquest estrat de sorres arriba a tenir una potència de fins a 20 metres de 
profunditat. En altres, enmig d’un substrat predominantment sorrenc, s’observen afloraments 
del sòcol rocós de base: al sector nord afloren materials cambro-ordovicians (dolomies grises, 
fil·lites verdes, etc.), i a l’entorn del Montcal apareixen materials plutònics (granodiorites) i 
metamòrfics. 

3.2.3 Edafologia 

La formació dels sòls depèn bàsicament del material originari, del règim d'humitat i temperatura, 
i d’altres factors com el relleu, l’orientació, la proximitat de cursos d’aigua o la vegetació existent. 

Sobre un substrat geològic força inalterable, i sota un règim edàfic de característiques 
termoxèriques (caracteritzat per un contrast estacional molt acusat entre una època seca i càlida 
i una de freda i humida), els sòls que s’han format a la zona de Begur són, generalment, poc 
desenvolupats. A les zones litorals, el pendent pronunciat i la influència de la dinàmica marina, 
d'altra banda, també han limitat la formació de sòls. 

Els sòls més representatius de Begur pertanyen a l’ordre dels Entisòls (segons la caracterització 
definida per la Soil Taxonomy System). Aquests tipus de sòl es caracteritzen per ser sòls joves, 
desenvolupats sobre materials difícils d’alterar, o bé dipositats recentment. Es tracta de sòls poc 
evolucionats, amb perfils poc diferenciats, del tipus AR o AC. Dins del ordre dels Entisòls, els sòls 
més comuns en l’àrea d’estudi pertanyen al subordre dels Orthents, i en concret del grup dels 
Xerorthents. 

La presència de Xerorthents és dominant en el sector oriental del municipi, principalment sobre 
els diferents turons que configuren el massís de Begur. Són propis de zones accidentades, on els 
processos erosius dominen els processos formatius. 

En el sector més occidental del municipi, en canvi, apareixen els Inceptisòls; es tracta de sòls poc 
madurs, que solen mantenir semblances amb els materials originaris. En concret es troben sòls 
del grup Xerumbrept (subordre dels Umbrepts), sòls amb un epipedió úmbric de zones seques. 
Aquests sòls equivaldrien a la subdivisió dels úmbrics de la classificació FAO. 

A la plana d’Esclanyà la composició del sòl ve determinada pels dipòsits col·luvials, amb domini 
d’argiles i llims i alguna taca de dipòsits torrencials (sorres grolleres amb còdols arrodonits). 
Aquestes condicions donen lloc a la formació de sòls joves, del tipus Entisòls, amb una estructura 
edàfica poc diferenciada. Malgrat tenir poc gruix, mantenen un bon volum accessible a les arrels. 
Així mateix, són sòls molt fèrtils sobre dipòsits al·luvials i costaners, on es desenvolupen amb èxit 
diferents cultius agrícoles. 
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3.2.4 Espais d’interès geològic 

En trobem tres espais d’interès geològic: 

 

Espais d’Interès Geològic. Font: https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html 

L’interès primordial les discordances de la platja del Racó i de la punta de la Creu es centra en la 
possibilitat d’examinar i comprendre les relacions entre dues de les unitats més representatives 
del que ha comportat l’evolució geològica de Catalunya: el sòcol paleozoic i la cobertora post-
herciniana, que en aquest cas concret es d’edat paleògena. L’aflorament mostra el sòcol 
paleozoic amb una gran riquesa d’elements petrològics i estructurals que il·lustren molt bé el que 
suposà l’orogènia herciniana. Així, a les foliacions i plecs d’origen tectònic hi observem la 
superposició d’un metamorfisme i emplaçament de roques ígnies amb forma d’eixams de filons. 
La cronologia relativa entre aquests registres pot ser esbrinada amb facilitat, raó per la qual les 
estructures del sòcol es constitueixen en un excel·lent recurs didàctic. Tanmateix, el valor 
patrimonial d’aquest geòtop sobresurt especialment per les relacions entre el sòcol i la 
cobertora. La localització dels afloraments és tant excepcional que casualment els millors 
afloraments, que són els de la platja del Racó, estan excavats sobre el que fou el límit precís entre 
la conca de l’Ebre en sentit estratigràfic i els relleus erosionats situats a la vora de la conca. La 
presència de falles i la preservació d’un paleorelleu permeten visualitzar com s’anava produint 
l’erosió del massís paleozoic al temps que es produïa immediatament al costat l’acumulació dels 
blocs en forma de bretxes i conglomerats. La sèrie de la cobertora paleògena mostra com 
gradualment la conca fou envaïda pel mar i els sediments terrígens de color rogenc foren 
gradualment substituïts per sediments propis d’un ambient marí, circumstància evidenciada per 
l’abundància de fauna. 

El massís de Begur es un dels massissos paleozoics més peculiars a Catalunya. Si bé es tracta de 
seqüències encara no caracteritzades estratigràficament, es creu que possiblement són d'edat 
cambriana, i per tant es pot considerar una localitat potencialment representativa de les roques 

El massís de Begur 

Discordances de la platja del 
Racó i de la punta de la Creu 

Eixam de dics a 
Aiguablava i Aigua-Xellida 

https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html
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paleozoiques més antigues de Catalunya. L'associació de pissarres i gruixudes intercalacions de 
marbres presenta analogies amb la que aflora a cap Norfeu, però no és freqüent en altres 
dominis. Un altre component de gran interès a la zona és la tectònica herciniana, que és 
manifesta per la presència d'un sistema d'encavalcaments i plecs apretats, posteriorment 
afectats per un sistema de plecs angulosos amb una anòmala vergència nord. En aquest espai 
fortament humanitzat molts afloraments han anat desapareixent per l'explotació en pedreres i 
per efectes de la urbanització. Fins molt recent, a la vessant nord del castell de Begur es 
concentraven afloraments de gran interès, on a l'estratigrafia s'hi afegia un dels millors i més 
accessibles exemples de plecs amb morfologia tipus kink. El geòtop del massís de Begur 
constitueix doncs un singular recurs científic i didàctic que es troba sota l'amenaça de 
desaparèixer. 

A més d'un excepcional paisatge geològic, l’Eixam de dics a Aiguablava i Aigua-Xellida es un 
aflorament que inclou una tipologia de roques de gran interès. L'excepcionalitat rau en 
l'abundància de dics de lampròfir, i a més en el fet que se'n troben dues tipologies, que 
corresponen a roques molt semblants (lampròfirs) però de diferent disposició química 
(calcoalcalina els verticals, spessartita; alcalina el dic horitzontal o sill, comptonita). A més de la 
composició, més difícil de reconèixer al camp, es pot evidenciar en aquesta localitat llur 
cronologia relativa en condicions de gran claredat, ja que el sill alcalí intrueix tant el granit com 
els dics de lampròfir horitzontals, i conseqüentment és posterior a ambdós. El dic horitzontal o 
sill mostra a més una zonació que il·lustra perfectament la diferenciació magmàtica per gravetat 
(separació de minerals a mida que es formen per gravetat, per diferència de densitat amb el 
líquid que els conté) associada a la seqüència de cristal·lització dels magmes, fenomen cabdal de 
la diferenciació magmàtica i origen de la gènesi de moltíssimes roques ígnies, àmpliament 
explicat als llibres però rarament observable a la natura. La composició i textures de l'encaixant 
leucogranític il·lustren perfectament les característiques del sector més superficial d'una cambra 
magmàtica granítica. Les formes d'intrusió de dics seguint estrictament les zones de debilitat 
(comportament fràgil) preferent marcades pel diaclasat de l'encaixant granític és un dels valors 
patrimonials que cal sumar. Finalment la localitat és un excel·lent exemple de morfologia litoral 
modelada en roques ígnies controlada per la natura d'aquestes i per la seva estructura interna. 

Per altra banda, 3 sectors del municipi de Begur afecten al patrimoni geològic per estar inclosos 
l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya: S-27.a Marge esquerra de La Coma, S-27.b 
Marge dret de La Coma i S-28 Pedrera de S'Antiga. Amb la informació disponible, no es 
detectaven altres afectacions sectorials a l’escala de treball del Pla director urbanístic. 

3.2.5 Hipsometria i pendents 

Seguint les prescripcions del Pla territorial general de Catalunya, es classifiquen els àmbits del 
municipi de Begur que tenen un pendent homogeni: 

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 
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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. 

Els 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 

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 

3.3 Clima 

El clima de la zona de Begur és de tipus mediterrani amb influència marítima, caracteritzat per 
presentar hiverns temperats i màxims de pluja irregulars a la primavera i a la tardor. D’acord amb 
l'índex d'humitat de Thornthwaite, es tracta d’un clima de tipus sec subhumit. 

La proximitat amb el mar condiciona una elevada humitat ambiental, que es manté al llarg de tot 
l’any. La influència del mar també redueix notablement el risc de gelades i fa que l’amplitud 
tèrmica anual sigui força baixa (13,5º C). La temperatura mitjana anual és al voltant de 16,2º C, 
amb una mitjana de les màximes de 17,8º C i una mitjana de les mínimes de 12,7º C. Els mesos 
més calorosos són el juliol i l’agost (amb una màxima absoluta de 29,0º C), i els més freds el 
gener i el febrer (amb una mínima absoluta de 0,5º C). 

La precipitació mitjana anual és d’uns 500 mm, i es concentra a la tardor i a la primavera. 
Aquestes pluges obeeixen a la influència de la Tramuntana. En canvi, són els vents de l’est, molt 
menys freqüents però més intensos, els que provoquen les tempestes (llevantades) que solen 
afectar la costa. 

La Evapotranspiració potencial (ETP) anual presenta un màxim al juliol i un mínim al gener i, pel 
que fa a les precipitacions, es produeix un període de sequera durant tres mesos: juny, juliol i 
agost. 
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L’època de l’any amb vents de major intensitat (mesurada com a velocitat, en m/s) és la 
primavera, especialment durant els mesos de març i abril; de juny a setembre, en canvi, els vents 
són més moderats. Pel que fa a la procedència del vent, considerant només els vents de més de 
10 km/h, el vent més freqüent és la Tramuntana (NNW), seguit pel Garbí (SSE) i pel Gregal (NNE). 

3.4 Ambient atmosfèric  

3.4.1 Qualitat de l’aire 

A Catalunya el responsable d'avaluar la qualitat de l'aire és el Servei de Vigilància i Control de 
l'Aire, a partir de les dades recollides amb la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació 
Atmosfèrica (XVPCA). Tot i que les dades recollides amb la XVPCA se centralitzen en aquest servei 
per avaluar la qualitat de l'aire i enviar-les a l'Administració de l'Estat i a la Comissió Europea, hi 
ha parts de la XVPCA que són gestionades per altres ens anomenats Centres d'Anàlisi. 

L'avaluació de la qualitat de l'aire es fa d'acord amb la legislació vigent (Directiva 2008/50/CE, 
Reial Decret 102/2011, etc.) i requereix dividir el territori en zones de qualitat de l'aire. A 
Catalunya s’ha realitzat aquesta divisió segons les emissions i les condicions de dispersió de cada 
zona. Això ha de permetre optimitzar el nombre de punts de mesurament, ja que si es mesura 
dins d'una zona en els diferents entorns que hi trobem, la resta de punts de la zona seran 
equivalents als nivells mesurats en alguna de les estacions de mesura. 

Aquest apartat fa referència a la qualitat de l’aire del municipi. Begur conforma, amb 84 
municipis més, la Zona de Qualitat de l'Aire 9 (Empordà) amb una superfície de 1.349 km2 i una 
població de 269.043 habitants. Els punts de mesurament d’aquesta ZQA estan situats a Begur 
(Centre d’estudis del Mar) i a Palafrugell (ajuntament), segons la última actualització a data 
01/08/2022. 

 

Zones de qualitat de l’aire de Catalunya 
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Durant l’any 2021, hi ha hagut 3 períodes amb nivells elevats de contaminació en els quals la 
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha activat alguna figura de les previstes 
en el protocol d’episodis ambientals: 

 

Períodes amb nivells elevats de contaminació 

El primer va ser entre el 22 de febrer i el 8 de març. El 22 de febrer, es va emetre un avís 
preventiu sobre les partícules PM10 i posteriorment es va declarar episodi a tot Catalunya entre 
els dies 23 i 26 de febrer, ja que els nivells van ser superiors i es complien els criteris per a la seva 
activació. Els nivells van baixar lleugerament entre els dies 26 febrer i 6 de març i es va mantenir 
l’avís preventiu per partícules. Finalment, entre el 6 i el 8 de març, es va tornar a activar la 
declaració d’episodi ambiental. Aquest episodi es va donar per una intrusió de pols d’origen 
africà.  

El segon període va ser entre el 12 al 17 d’agost. Es van enregistrar nivells elevats de partícules 
PM10 arreu del territori per una intrusió de pols d’origen africà. Durant aquest període, es va 
activar l’avís preventiu a tot Catalunya.  

El tercer episodi va ser entre el 16 i el 23 de desembre per una situació meteorològica 
d’estabilitat atmosfèrica que va afavorir que els nivells de partícules fossin elevats a la Zona de 
Protecció Especial i es complissin les condicions per emetre un avís preventiu. A partir del 21 de 
desembre, hi va haver una intrusió de pols d’origen africà que va fer allargar l’episodi.  

A partir de les dades obtingudes en els diferents punts de mesurament de la Xarxa de Vigilància i 
Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) i segons l’Informe “Estat de la qualitat de l’aire 
a Catalunya - Anuari 2021“ del Departament de Territori i Sostenibilitat, pel conjunt de les 
Comarques Centrals -zona de qualitat de l’aire (ZQA) 9 corresponent a l’Empordà- els nivells de 
qualitat de l’aire mesurats pel diòxid de nitrogen, les partícules en suspensió de diàmetre inferior 
a 10 micres, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2,5 micres, ozó troposfèric, diòxid 
de sofre, sulfur d’hidrogen, monòxid de carboni, benzè, hidrocarburs aromàtics policíclics, clor, 
clorur d’hidrogen, i metalls pesants, són inferiors als valors límit definits perla normativa vigent.  

En general, els principals focus d’emissió de contaminació atmosfèrica són les indústries, el 
trànsit de vehicles i els d’origen domèstic. Al municipi de Begur el principal focus contaminant és 
el transport, -no gaire important en vehicles pesants i més en el cas dels vehicles privats, encara 
que el nombre de desplaçaments en vehicle privat no representa un problema greu de 
contaminació. 

3.4.2 Contaminació acústica 

La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, regula les mesures 
necessàries per prevenir i corregir la contaminació provocada pels sorolls i les vibracions, i 
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estableix els mecanismes necessaris per fixar els objectius de qualitat acústica en el territori i per 
donar resposta a la problemàtica produïda per aquest tipus de contaminació. En aquest sentit, 
correspon a l’ajuntament elaborar un mapa de capacitat acústica amb els nivells d’immissió dels 
emissors acústics a què és aplicable aquesta Llei que estiguin inclosos a les zones urbanes, els 
nuclis de població i, si escau, les zones del medi natural, a l’efecte de determinar la capacitat 
acústica del territori mitjançant l’establiment de les zones de sensibilitat acústica en l’àmbit del 
municipi. La promulgació de legislació de l’estat sobre aquesta matèria comporta que les zones 
de sensibilitat acústica, definides en els mapes de capacitat acústica, hagin de tenir en compte els 
objectius de qualitat acústica i els diferents usos del sòl. El Decret 176/2009, de 10 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica, i se n’adapten els annexos, té com a principal finalitat el seu 
desenvolupament i alhora, assolir l’adequació amb aquells preceptes de caràcter bàsic de la 
normativa estatal que hi incideixen. 

Les zones de sensibilitat acústica, es defineixen d’acord amb els criteris establerts en l’annex 1 
del Decret 245/2005, de 8 de novembre, modificat segons el Decret 176/2009. a. Zona de 
sensibilitat acústica alta (A) b. Zona de sensibilitat acústica moderada (B) c. Zona de sensibilitat 
acústica baixa (C) d. Zona de soroll e. Zona d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) f. 
Zones acústiques de regim especial (ZARE) 

Des de l’any 2011 el municipi disposa de Mapa de capacitat acústica i de Mapa de soroll. En 
aquest mapa es posa de manifest que les zones de més soroll del municipi estan associades a les 
infraestructures viàries, sent en aquestes zones on se supera la capacitat acústica del territori.  

També es troben dintre dels rangs de més soroll les zones dedicades a l’extracció d’àrids situades 
en el municipi de Regencós però a tocar del terme municipal de Begur, encara que separades dels 
nuclis habitats. 

Es localitzen i reconeixen els potencials emissors acústics i la seva àrea d’influència: Aquestes 
fonts poden ser emissors puntuals o emissors lineals. Entre les primeres, es troben els 
establiments on l’activitat és remarcable per l’emissió de soroll industrial, comercial, de serveis o 
de lleure. Les fonts lineals de soroll més importants són les infraestructures de transport viari i 
ferroviari, així com les principals vies urbanes d’accés a la població i els carrers que concentren 
un nivell de trànsit important. També s’identifiquen les zones considerades acústicament 
sensibles: escoles, hospitals, balnearis, llars d’avis, espais d’interès natural. 

El resultat s'observa a la figura següent: 
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Mapa de capacitat acústica municipal. Font: https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html 

Es tracta d'un mapa de valor informatiu, elaborat a partir dels mapes de capacitat acústica 
aprovats que els municipis han tramès a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic. El mapa de capacitat acústica assigna els nivells d'immissió de soroll fixats com a 
objectius de qualitat en un territori determinat (de tots els emissors acústics), establint les zones 
de sensibilitat acústica, que agrupen les parts del territori amb la mateixa percepció acústica 
(alta, moderada i baixa), per a tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit, on també 
s'incorporen els usos del sòl: zona de sensibilitat acústica alta (A1, A2, A3, A4), zona de 
sensibilitat acústica moderada (B1, B2, B3) i, zona de sensibilitat acústica baixa (C1, C2 , C3). 

Inclou les àrees urbanes i urbanitzades del municipi existents abans de l'entrada en vigor del 
Decret 176/2009 (10 de novembre de 2009), que es troben afectades pels Valors d'atenció (nivell 
d'immissió superior al valor límit d'immissió, aplicable a les zones urbanitzades existents i per a 
determinats usos). 

A l'àmbit d'estudi hi ha zones A4 de sensibilitat acústica alta (verda) i B1 de sensibilitat acústica 
moderada (groc).  

Respecte a la situació acústica a les carreteres (2017-2022), la població exposada a un índex 
Ld>=55 dBA expressada en centenes es mostra en la següent imatge, on es veu que, a la part més 
a l'oest del terme municipal discorre la C31 i, per això, la població allà es exposada al soroll viari 
alt. Aquesta població exposada la índex Lden1>55 dBA de menys de 200 persones. 

 
1 Ld: nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes diürns d'un any, on li corresponen al dia 12 
hores, en el període que s'estén des de les 7 fins a les 19 hores. 
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Població exposada a un índex Ld>=55 dBA expressada en centenes 

3.4.3 Contaminació lumínica 

Pel que fa a l’ambient lumínic, atenent a l’article 5 de la Llei 6/2001 de 31 de maig, d'ordenació 
ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn, el territori municipal es classifica 
en quatre zones de protecció, en funció de la seva vulnerabilitat a la contaminació lumínica: el 
grau de màxima protecció és per a les zones E1 i el de menor protecció per a les zones E4. Pel 
que fa a la prevenció de la contaminació lluminosa caldrà complir amb el previst en la Llei 6/2001 
i el Decret 190/2015 de 25 d'agost, de desplegament de la Llei d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, aquesta legislació té com a finalitat la 
regulació de sistemes d'il·luminació per protegir el medi ambient a la nit, mantenir tant com sigui 
possible la claror natural del cel, evitar la contaminació lluminosa i prevenir-ne els efectes nocius 
sobre els espais naturals i l'entorn urbà i, globalment, millorar l'eficiència del procés, la qual cosa 
comportarà l'estalvi d'energia i de recursos naturals. 

La Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya va aprovar, el 19 de 
desembre de 2007, el Mapa que estableix les zones de protecció del medi ambient envers la 
contaminació lluminosa a Catalunya. En el plànol següent, es pot observar que el sol no 
urbanitzable del terme municipal, està classificat en dues categories, com a zona de protecció 
alta (E2) i com a zona de protecció màxima (E1),que és la zona del municipi que està dins d’un 
espai natural. Les zones urbanes es troben classificades com a zona de protecció moderada (E3).  

Qualsevol instal·lació d'enllumenat exterior nocturn, haurà de complir amb les determinacions de 
la Llei 6/2001 i el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei d'ordenació 
ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, les del Reial Decret 
1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en 
instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementaries EA-01 a 
EA-07. 

 
   Le: nivell sonor durant la tarda, definit com el nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes 
vespertins d'un any, on a la tarda li corresponen 4 hores, en el període que s'estén des de les 19 fins a les 23 hores.  
   Ln: nivell sonor mitjà a llarg termini segons tots els períodes nocturns d'un any, on a la nit corresponen 8 hores, en el 
període que s'estén des de les 23 fins a les 7 hores. 
   Lden: l'índex de soroll dia-vespre-nit. 
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Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica. Font: https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html 

A l'àmbit d'estudi hi ha zones E1 de protecció màxima (blau intens), E2 de protecció alta (blau 
clar) i E3 de protecció moderada (groc).  

3.4.4 Contaminació electromagnètica 

La contaminació electromagnètica, també coneguda com electrosmog, es pot entendre com la 
presència de diverses formes d'energia electromagnètica a l'ambient. Poden provenir tant de 
focus naturals com artificials i haver estat emeses en diferents freqüències. Els focus de radiació 
de camps electromagnètics han augmentat durant els últims anys com a conseqüència del 
desenvolupament tecnològic. Aquests poden provenir, entre d'altres, de les antenes de telefonia 
mòbil, sistemes wifi, telèfons mòbils i sense fil, centres de transformació i línies d'alta tensió. Els 
seus efectes són acumulatius i generen punts de risc. 

Segons el mapa del sistema ibèric de transport elèctric de 2018, cap línia d’alta tensió travessa el 
municipi de Begur. La xarxa de distribució es realitza mitjançant línies de mitja i baixa tensió. 

3.5 Canvi climàtic 

A nivell mundial, el Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, aprovat l’any 
1992, compromet a totes les parts signants a complir els acords que s’estableixen. A data 1 de 
gener de 2021 ha entrat en vigor l’Acord de Paris aprovat dins la COP21 del Conveni, l’any 2015. 
Espanya forma part dels signants del conveni, així com Catalunya. 

 

https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html
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El compliment de l’Acord de Paris, on els països signants s’obliguen a una reducció de les 
emissions de GEH per evitar que l’escalfament del planeta superi els 2ºC (i, si pot ser, els 1,5ºC) 
es planteja de forma conjunta amb la Unió Europea, que a través de diferents estratègies (Green 
New Deal, 2020) i Directives fixa els mínims compliments normatius que cal assolir en matèria de: 

• Reducció d’emissions de GEH (mitigació dels efectes del canvi climàtic) 
• Adaptació als efectes del canvi climàtic (adaptació). 

L’any 2017, el Parlament de Catalunya aprova la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic de 
Catalunya (posteriorment modificada a l’any 2019). L’any 2021 l’estat espanyol aprova la Llei 
7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica. 

L’any 2021 la Unió Europea aprova la Llei Europea del Clima, aprovada el juny del 2021, que 
estableix i defineix l'objectiu de neutralitat climàtica a la UE el 2050 i proporciona un marc per 
avançar en els esforços d'adaptació als impactes del canvi climàtic, pel qual, tots els Estats 
membres han de posar en marxa estratègies i plans d'adaptació. 

A més, estableix un objectiu, vinculant per a la Unió, de reducció de les emissions netes de gasos 
d'efecte hivernacle (les emissions una vegada deduïdes les absorcions) en, almenys, un 55 % el 
2030 respecte als nivells de 1990. Per tal de garantir que es prenguin mesures suficients per 
reduir i evitar les emissions d'aquí al 2030, la Llei del Clima introdueix un límit de 225 milions de 
tones de CO2 equivalent a la contribució de les absorcions a aquest objectiu. També estableix que 
el proper objectiu de reducció d'emissions de la UE serà per a l'any 2040.  

A nivell del planejament urbanístic, tant la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic de 
Catalunya, com el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a 
l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, determinen que en els procediments 
d'avaluació ambiental de plans, programes i projectes que es desenvolupin a Catalunya, s'han de 
valorar les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle que llur execució i gestió puguin produir, i 
també la vulnerabilitat davant dels impactes del canvi climàtic. 

El planejament urbanístic municipal esdevé un instrument d’acció principalment preventiva per 
fer front als possibles impactes del canvi climàtic i actua tant en la previsió i consideració de 
criteris urbanístics per a la mitigació del canvi climàtic, és a dir, tan per reduir les emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle i potenciar les àrees embornals, com en l’adaptació davant dels 
efectes d’un canvi en les condicions climàtiques, o sigui, a augmentar la capacitat d’ajust dels 
sistemes naturals o humans al canvis climàtics i als seus impactes, per tal de moderar-ne els 
danys i/o explotar-ne els beneficis.  

La Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic de Catalunya persegueix, bàsicament, cinc 
finalitats: 

• Aconseguir que Catalunya redueixi tant les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
(GEH) i afavorir la transició cap a una economia baixa en carboni. 

• Reforçar i ampliar les estratègies i els plans que s’han elaborat durant els darrers anys. 

• Promoure i garantir la coordinació de totes les administracions públiques catalanes, i 
fomentar la participació de la ciutadania, dels agents socials i dels agents econòmics. 

• Esdevenir un país capdavanter en la investigació i aplicació de noves tecnologies, i reduir 
la dependència energètica de Catalunya dels recursos energètics externs. 

• Fer visible el paper de Catalunya al món, tant en els projectes de cooperació com en la 
participació en els fòrums globals de debat sobre el canvi climàtic.  
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Des del planejament urbanístic municipal es pot incidir en aquestes estratègies de planificació de 
la lluita contra el canvi climàtic a partir de l’actuació en els següents àmbits:  

• classificació i qualificació del sòl,  

• condicions d’ordenació i urbanització,  

• condicions d’edificació i  

• condicions de gestió. 

3.5.1 Situació actual d’emissió de GEH i polítiques municipals de 
mitigació 

Els Plens dels Ajuntaments de les Gavarres Marítimes van aprovar l’adhesió al Pacte dels 
Alcaldes. Aquests municipis van obtenir els seus Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES). I 
també han aprovat per plens municipals l’adhesió al nou Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia 
amb el que es comprometen a reduir les emissions en un 55% per a l’any 2030, a analitzar la 
vulnerabilitat al canvi climàtic del municipi i a planificar accions de mitigació i adaptació al canvi 
climàtic.  

La metodologia proposada per redactar el PAESC de les comarques gironines ha estat elaborada 
per la Diputació de Girona i el CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les 
comarques gironines). La implantació del PAESC es realitza mitjançant un procés de dos anys de 
durada, i s'ha assumit el compromís el 2019. 

Inventari de referencia d’emissions del municipi de Begur 

El 2005, any de referencia, Begur va emetre un total de 38.500,58 tn de CO2 corresponent les 
emissions a 9,66 tn CO2/càpita. 

El transport és el sector que mes emissions generava amb un 41 %, seguit dels edificis 
residencials amb un 23 %. La electricitat era la font d’energia més utilitzada pels edificis i 
equipaments del sector terciari (no municipal) i el sector industrial, mentre que el gasoil era la 
principal font d’energia pels edificis residencials. 
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Emissions i consum d’energia (2005). Font: Diputació de Girona – CILMA 2019 

Evolució de les emissions del municipi 2005-2019 

Les emissions totals de Begur des de l’any 2005 al 2019 han augmentat significativament, passant 
dels 38.500,58 tn de CO2 als 42.605,99 tn de CO2 

 

Inventari de seguiment d’emissions 2005-2019. Font: Diputació de Girona – CILMA 2019 

Les emissions associades al transport han augmentat considerablement els últims anys i han 
marcat la tendència que segueixen les emissions total del municipi. Les emissions associades a la 
gestió de residus i les del sector terciari s’han mantingut pràcticament estables des del 2005, 
mentre que les emissions del sector residencial han augmentat lleugerament i les del sector 
industrial ha rebut un lleuger descens. 

Accions realitzades en el període 2005-2021 

Durant el període 2005-2019 s’han realitzat i impulsat accions que han contribuït a disminuir les 
emissions de GEH a l’atmosfera: 

SECTOR ACCIÓ ANY 

Planejament urbanístic 
Revisió / adaptació / modificació normes subsidiàries. 

Nou POUM 
1993- 2017 

Planificació estratègica 

Agenda 21  

Pla de mobilitat  

Pla de gestió de residus  

2009 

Ordenança municipal  

Ordenança fiscal núm. 11: Taxes de recollida, 
tractament i eliminació d'escombraries i altres residus 
urbans  

Ordenança fiscal núm. 3: Ordenança fiscal reguladora 
de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica  

2011 

Equipaments 
Substitució dels radiadors elèctrics per bombes de 
calor Inverter a la escola Dr. Arruga 

2012 

Enllumenat públic Refermes en diversos sectors del enllumenat públic 2055- 2011 

Energies Renovables Instal·lacions fotovoltaiques per la producció d’energia 2017 
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SECTOR ACCIÓ ANY 

(EERR) Mas d’en Pic. 

Instal·lació Smart Flower. 

Residus 
Recollida porta a porta i campanya informativa 
(bonificació taxa) 

2017 

Residus Auto-compostatge domèstic 2005-2020 

EERR  

Equipaments 

Caldera de biomassa 150 kWp xarxa de calor (pavelló i 
escola) 

2020 

Accions realitzades en el període 2005-2021 per a disminuir les emissions de GEH a l’atmosfera. Font: Ajuntament 
Begur 

3.5.2 Vulnerabilitat front els efectes del canvi climàtic  

En general, les emissions de CO2 generades en el desenvolupament d’un planejament urbanístic 
provenen de cinc sectors:  

- emissions de la mobilitat generada,   
- emissions energètiques dels  usos residencials, industrials, d’equipaments i del sector 

terciari, 
- emissions del cicle de l’aigua,  
- emissions de la gestió dels residus i  
- emissions dels canvis d’ús del sòl. 

Com a primera aproximació, els fenòmens extrems a considerar derivats de l’evolució del canvi 
climàtic son: 

- El canvi climàtic pot transformar el règim d’incendis en els propers anys, i provocar 
fenòmens més intensos i una desforestació major per la disminució de la capacitat de 
recuperació dels boscos mediterranis. L’augment de la temperatura mitjana i la 
disminució de les precipitacions poden crear el brou de cultiu ideal per als incendis. 

- Íntimament lligat al problema de l’augment de les temperatures de l’aigua marina està el 
de la pujada del nivell del mar. Hi pot haver pèrdues d’un nombre important de platges i 
bona part de les zones baixes costaneres es poden inundar. 

- La latitud en la qual se situa el nostre país pot ser especialment copejada per 
l’escalfament global. Això significa que les ones de calor a l’estiu podran ser més 
implacables i duradores. L’augment de les temperatures ha estat especialment acusat en 
les tres últimes dècades (1975-2005), amb una taxa mitjana d’escalfament d’uns 0,5 ºC 
per dècada. 

- La tropicalització dels oceans comporta un índex d’evaporació més alt i, per tant, un 
augment de la nuvolositat, la qual cosa facilita la formació de fortes tempestes i altres 
fenòmens meteorològics.  

- Els hiverns més humits i una mar més calenta pot augmentar el risc d’inundacions 
súbdites a la Mediterrània. 

- Les ones de calor i de fred tenen conseqüències greus per a la salut pública, ja que poden 
agreujar les malalties cardiovasculars i respiratòries i, fins i tot, poden causar la mort. 

- L’escalfament del planeta també pot tenir la seva repercussió en el sistema elèctric. La 
més directa és l’impacte sobre la generació hidroelèctrica per una escassetat més gran 
d’aigua disponible. D’altra banda, amb l’augment de la temperatura mitjana i com que 
l’aigua és més calenta, totes les centrals tèrmiques tindrien més dificultat per refrigerar-
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se i es veurien obligades a parar per seguretat amb més freqüència. A més, l’augment del 
consum elèctric es dispararia entre un 5 % i un 6 % a l’any per l’ús cada vegada més estès 
dels aparells d’aire condicionat. Això comportaria generar més CO2 si no es produeix una 
transformació del model energètic. 

- Pel que fa als impactes del canvi climàtic sobre l’ordenació cal considerar els possibles 
increments en fenòmens meteorològics extrems que poden contribuir a un augment de 
riscos sobre els diferents usos del sòl. Tan el potencial de creixement urbanístic com la 
zonificació dels espais urbans i del sòl no urbanitzable seran més favorables respecte al 
planejament vigent hores d’ara, perquè s’introduiran criteris de protecció del medi i de 
sostenibilitat urbana que, en general, milloren el desenvolupament del Pla cap a un 
escenari de mitigació i adaptació al canvi climàtic. 

- Per últim, cal tenir en compte el aspecte de la salut humana, considerant que, 
actualment, els models que estimen la càrrega en mortalitat i anys de vida amb salut 
preservada situen el canvi climàtic lluny dels determinants cabdals però, per contra, es 
prediu que serà un dels principals determinants de la salut en els propers anys fins al 
punt de fer retrocedir els guanys obtinguts durant les darreres dècades en esperança de 
vida. Serà necessari incidir sobre l’afectació sobre la salut humana derivada d’alguns dels 
efectes previsibles i que ja s’estan percebent del canvi climàtic, com per exemple 
l’increment de la mortalitat associada a la calor o empitjorament del confort climàtic 
(accentuació del fenomen d’illa de calor). A banda, cal tenir en present que les 
projeccions climàtiques que s’han descrit indiquen que el canvi climàtic podria comportar 
un increment en la concentració anual dels principals contaminants. 

Més concretament, l’avaluació de riscos i vulnerabilitats als impactes del canvi climàtic que aquí 
es presenta està basada en l’anàlisi de vulnerabilitat al canvi climàtic dels municipis de l’Espai 
Català Transfronterer (ECT) realitzada en el marc del projecte ECTAdapt del Departament dels 
Pirineus Orientals (CD66), la Diputació de Girona (DDGI) i el Consell d’Iniciatives Locals per al 
Medi Ambient de les comarques gironines (CILMA).  

Les projeccions climàtiques pels municipis de les Gavarres Marítimes, considerades en l’anàlisi de 
vulnerabilitat del projecte ECTAdapt, són les previsions recollides en el cinquè informe IPCC2 per 
a l’escenari d’estabilització RCP4.5 3i horitzó 2040-2060 i que es mostren a la següent taula: 

Increment de la temperatura màxima mitjana anual + 11,24 % (20,23 ºC) 

Increment de la temperatura màxima mitjana estival + 8,35 % (27,35 ºC) 

Nombre anual de dies amb temperatura mínima > 20 ºC  +75,71 % (72,67 dies) 

Temperatura mínima anual (valor futur absolut) 13,74 ºC 

Temperatura mínima hivernal (valor futur absolut) 8,08 ºC 

Precipitació total -13,83 % (486,74 l) 

Màxim nom de dies consecutius sense precipitació > 20 l +12,38 % (41,67 dies) 

Nombre anual de dies amb precipitació > 20 l  4,35 dies 

Precipitació màxima en 24 h 58,52 l 

Projeccions climàtiques per a Begur (2040-2060, RCP4.5). Font: projecte ECTAdapt. 

Aquest treball es va finalitzar el mes de juny de 2019 i inclou una fitxa d’anàlisi de la vulnerabilitat 
als impactes i riscos al canvi climàtic per a cada un dels 447 municipis de l’Espai Català 

 
2 IPCC: Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic o Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic. 
3 RCP: Trajectòries de Concentració Representatives. Una trajectòria de concentració representativa és una projecció 
teòrica d’una trajectòria de concentració de gasos d’efecte hivernacle adoptada per l’IPCC. 
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Transfronterer. Els impactes i riscos considerats són els que s’estableixen a la iniciativa del Pacte 
dels Alcaldes pel Clima i l’Energia. 

Onades de calor (calor extrema) 

Es preveu un augment significatiu de la temperatura mitjana anual. Aquest augment serà acusat 
en període estival, amb un increment de les temperatures màximes, dels episodis d’onada de 
calor i de les nits tropicals. 

D’acord amb la cartografia termogràfica, dels municipis de les zones urbanes de les Gavarres 
Marítimes que podrien tenir problemes per acumulació de calor (illes de calor) són: Calonge i 
Sant Antoni, Palamós, Vall-llobrega, Mont-ras Palafrugell, Begur i Regencós. 

Onades de fred (fred extrem) 

Major exposició als canvis previstos en les temperatures mínimes i la presència d’episodis 
puntuals d’onada de fred fruit del desajustament climàtic global. 

Les onades de fred afecten principalment a la salut ciutadana, al manteniment d’infraestructures 
i equipaments, a l’agricultura i al sector forestal, i a l’increment del consum energètic per 
climatització. 

Segons les dades de la Fitxa d’anàlisi de la vulnerabilitat dels municipis al canvi climàtic a les 
Gavarres Marítimes s’espera una Temperatura mínima mitjana a l’hivern (2040-2060, RCP4.5) 
d’entre 6,03 i 8,08 ºC. 

Sequeres i escassetat d’aigua 

Els canvis previstos en el règim de precipitacions (en volum i en intensitat) poden implicar canvis 
en la disponibilitat d’aigua (tant superficial com subterrània) i en la seva qualitat. Aquest 
fenomen afectarà l’abastament d’aigua per ús domèstic, però també a les activitats econòmiques 
com l’agricultura, la ramaderia, la industria i el turisme. 

Les sequeres també afecten els boscos amb unes vulnerabilitats diferents per a cada espècie. 
Segons el projecte VulneMap (CREAF i Diputació de Girona - 2019) les pinedes de pi blanc dels 
municipis de les Gavarres Marítimes presenten valors de vulnerabilitat alts en escenaris de 
sequera lleu, moderada i severa. 

En canvi l’alzina, també present en la unitat del paisatge, té una vulnerabilitat mitja amb 
escenaris de sequera lleu i mitja/alta en escenaris de sequera severa. 

Les sequeres afecten principalment a la disponibilitat d’aigua, a la salut ciutadana, a l’agricultura i 
sector forestal, al medi ambient i la biodiversitat, al turisme i a les activitats econòmiques i 
indústria. 

Risc d’incendi 

L’augment de temperatura i els canvis en el règim de pluviometria i els períodes de sequera 
previstos en el context de canvi climàtic, més extrems i llargs, suposaran un increment del risc 
d’incendi forestal, així com incendis fora de l’època i de les àrees de risc habituals. 

Els incendis forestals afecten principalment a l’agricultura i sector forestal, al medi ambient i 
biodiversitat i a la protecció civil. 
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El risc d’incendi forestal dels municipis de les Gavarres Marítimes, i contretament a Begur, està 
classificat com a risc alt en el seu Pla especial d’emergència per a incendis forestals a Catalunya 
(INFOCAT) i les projeccions climàtiques preveuen un augment d’aquest risc. 

Precipitació extrema i inundacions 

Es preveu un augment dels episodis de precipitacions extremes incrementant el risc 
d’inundacions i de riuades i disminuint el període de retorn d’aquests episodis. 

Els municipis de les Gavarres Marítimes es troben dins de petites conques hidrogràfiques, sent la 
més gran la conca del Riudaura, i el risc d’inundacions és molt alt segons indica el Pla 
d’emergència especial per inundacions dels municipis de Calonge i Sant Antoni, Castell-Platja 
d’Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro.  

Les inundacions afecten principalment a la planificació urbanística i infraestructures, a la 
protecció civil i emergències, a l’erosió del sòl, l’agricultura i el sector forestal, al medi ambient i 
biodiversitat i a la disponibilitat d’aigua d’abastament 

L’avanç de POUM adoptarà un model de desenvolupament urbanístic basat en la rehabilitació 
urbana i la contenció del creixement en extensió, amb una ocupació molt ajustada de sòls ara 
lliures d’urbanització.  

Respecte a la situació actual, el increment de les emissions de gasos amb efecte hivernacle serà 
molt poc significativa o, almenys, assumible pel medi.  

Increment del nivell del mar 

La pujada del nivell del mar implica la pèrdua de platges i deltes (medi ambient i biodiversitat), 
afecta a determinades infraestructures (transport, planificació urbanística i protecció civil) i 
augmenta la intrusió salina en els aqüífers. 

Les Gavarres Marítimes conté una majoria de municipis costaners, entre ells Begur. 

Tempestes i ventades 

Amb el canvi climàtic es poden donar fenòmens extrems de ventades i tempestes que afecten a 
edificis i infraestructures, a la protecció civil i emergències, a l’erosió de les platges i a la 
disponibilitat d’aigua d’abastament. 

Els municipis de Begur, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols estan obligats a la redacció del Pla 
VENCAT de protecció civil. 

La projecció de la velocitat màxima del vent a 10 metres amb l’EURO-CORDEX és “Alta” pel 
municipi de Begur, mentre que és “Baixa” per la resta de municipis: Calonge i Sant Antoni, 
Castell-Platja d’Aro, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Regencós, Sant Feliu de Guíxols, Santa 
Cristina d’Aro i Vall-llobrega. 

Esllavissades i erosió 

Les esllavissades i l’erosió es veuran incrementades amb el canvi climàtic i afecten principalment 
a la protecció civil, a l’agricultura i sector forestal, al medi ambient i biodiversitat i a les 
infraestructures i edificis. 
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El 60,28% de la superfície de les Gavarres Marítimes és forestal, mentre que la superfície 
conreada equival a un 10,67% del territori. 

No obstant l’indicador d’erosió del ForESmap (Cartografia dels Serveis Ecosistèmics dels boscos 
de Catalunya del CREAF) és alt-molt alt a Calonge i Sant Antoni, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, 
Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro i Vall-llobrega, mentre que és mitjà-baix a Begur, 
Castell-Platja d’Aro i Regencós. 

Canvis en el patró de nivació 

Els canvis en les precipitacions de neu afecten principalment al medi ambient i biodiversitat, a 
l’agricultura i sector forestal i al turisme. 

Les Gavarres Marítimes no conté municipis de muntanya on hi nevi regularment. 

3.5.3 Capacitat de resiliència i adaptació al canvi climàtic  

La vulnerabilitat és el grau en què un sistema és susceptible o incapaç d'afrontar els efectes 
adversos del canvi climàtic, incloent-hi la variabilitat i els extrems climàtics. El grau de 
vulnerabilitat depèn del caràcter, la magnitud i la rapidesa de les variacions climàtiques i de les 
fluctuacions a què està exposat el municipi, i també de la seva sensibilitat i capacitat d'adaptació 

El concepte de vulnerabilitat s’avalua a partir de subindicadors d’Exposició, Sensibilitat i Capacitat 
adaptativa de cada municipi de la següent manera: 

VULNERABILITAT D’UN TERRITORI = f(EXPOSICIÓ , SENSIBILITAT , CAPACITAT ADAPTATIVA) 

L’Exposició inclou tots aquells indicadors i paràmetres climàtics i les seves projeccions en un 
determinat territori. Per exemple: Tª màxima estival, increment dels dies/any sense precipitació, 
etc. 

La Sensibilitat són totes aquelles característiques intrínseques del municipi i que el fan 
vulnerable al canvi climàtic. Per exemple: ubicació en relació amb les inundacions o incendis, 
índex d’envelliment de la població, infraestructures, etc. 

La Capacitat adaptativa és el potencial d’un territori, sistema o sector socioeconòmic per ajustar-
se als impactes del canvi climàtic, moderar els danys previstos, aprofitar les oportunitats i fer 
front a les conseqüències del canvi climàtic. Per exemple: disponibilitat d’un aqüífer al municipi 
en bon estat quantitatiu i qualitatiu, recursos sanitaris per habitant, espais naturals protegits al 
municipi, capacitat d’inversió i endeutament de l’ajuntament, etc. 

Indicadors de vulnerabilitat 

Els indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic permeten prioritzar les accions d’adaptació al 
municipi. Tal com s’observa dels resultats de l’anàlisi de la vulnerabilitat, Begur és especialment 
vulnerable a l’increment del nivell del mar i, especialment, a l’afectació que tindria aquest 
increment sobre les infraestructures, els edificis, les platges i les dunes del municipi. 

En resum, s’han classificat els impactes climàtics de Begur de forma semafòrica: els impactes 
climàtics que suposen un major increment de la vulnerabilitat i els riscos s’indiquen de color 
vermell, mentre que els que suposen un menor increment s’indiquen de color verd. 
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Indicador Exposició Sensibilitat 
Capacitat 

adaptativa 
Vulnerabilitat 

Afectació a la població i increment de la 
mortalitat associada a la calor 

Mitja Alta Mitjs ALTA 

Increment de la demanda d’energia per 
l’empitjorament del confort tèrmic i del 
fenomen illa de calor 

Mitja Alta Mitja ALTA 

Afectació a infraestructures (deteriorament 
dels materials de construcció i increment dels 
costos de manteniment) 

Mitja Alta Mitja ALTA 

Menor durada i extensió de les zones 
innivades 

Baixa Molt baixa Baixa BAIXA 

Afectació a la població i increment de la 
mortalitat associada al fred 

Baixa Mitja Baixa MITJA 

Major risc d’incendi forestal Mitja Alta Mitja ALTA 

Problemes d’abastament (quantitat i qualitat 
del aigua) 

Mitja Alta Mitja ALTA 

Canvis en els cultius i en la productivitat 
agrícola 

Mitja Baixa Alta ALTA 

Assecatge i pèrdua de zones humides Mitja Molt baixa Baixa Mitja 

Inundacions i riuades Baixa Baixa Baixa BAIXA 

Afectació a infraestructures, edificis, platges i 
dunes 

Alta Alta Mitja ALTA 

Major intrusió salina en aqüífers costaners Mitja Alta Mitja ALTA 
Indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic de Begur. Font: projecte ECTAdapt 

Per tant, es pot concloure que Begur té una vulnerabilitat ALTA a l’increment del nivell del mar, al 
risc d’incendi i a les onades de calor i la calor extrema i per tant caldrà planificar accions 
d’adaptació al canvi climàtic en aquest sentit per tal d’esdevenir un municipi suficientment 
resilient. 

Accions municipals 

Les accions d’adaptació al canvi climàtic es classifiquen en diversos sectors i camps d’actuació.  

SECTOR ACCIÓ 

Pujada del nivell del mar  

Analitzar l'afectació de la pujada del nivell del mar al municipi, 
identificació de les infraestructures i edificacions vulnerables actuals o 
futures (planejament derivat pendent d'executar) i revisar el 
planejament en conseqüència.  

En base a l'acció anterior, elaborar un pla de reubicació / 
replantejament progressiu d'edificacions i instal·lacions vulnerables 

Transversal  

Preservació dels fons marins i conscienciació sobre l'afectació a les 
praderies de fanerògames marines del litoral del municipi (Ses Negres, 
Sa Tuna, Aiguablava...) amb el suport de les entitats locals (entitats 
conservacionistes clubs d’immersió local...). Elaboració d'un pla 
d'actuació, difusió del "Protocol de Bones pràctiques en el fondeig i 
ancoratge al litoral català” i els treballs de restauració de les praderies 
de Posidònia (extracció de morts de fondeig i cadenes).  
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SECTOR ACCIÓ 

Intrusió salina  

Sequeres i disponibilitat d'aigua  

Tempestes i inundacions  

Incorporar paviments drenants i afavorir les zones permeables 
(infiltració de l'aigua de pluja): tractament espais lliures (places, 
rotondes, ); limitar superfície de pavimentació en parcel·les 
urbanitzables...  

Sequeres i manca de 
disponibilitat d'aigua 

Pla director d’aigua Potable. Avaluar recursos propis del municipi, 
estat de la xarxa de distribució i capacitat d’emmagatzematge. 
Preveure actuacions de contingència en front la sequera, per exemple 
avaluar possibilitat cedir drets a l'Ajuntament de pous en desús. 
Coordinació comunitat usuaris aqüífer protegit Aqüífer Fossa de 
Palafrugell.  

Sequeres i manca de 
disponibilitat d'aigua 

Ordenança municipal per a l'estalvi d'aigua que inclogui els sectors 
domèstic, industrial, serveis i agrícola. En l'ordenança s'estipularà en 
quins casos i situacions serà obligat disposar de mecanismes d'estalvi 
o sistemes complementaris a l'aigua de xarxa (aprofitaments de 
sobrants de piscines, de pluvials, etc. Proposta: Iniciar amb bonificació 
de l’estalvi. 

Sequeres i manca de 
disponibilitat d'aigua 

Pla d’estalvi i eficiència en l’ús de l’aigua als equipaments públics que 
inclogui aspectes com:  

- Recollida i reutilització d’aigües pluvials per a cisternes de 
lavabos, reg i neteja en equipaments públics (camp de 
futbol...).  

- Instal·lar comptadors d'aigua en equipaments d'elevat 
consum (en piscines municipals i equipaments esportius, 
dutxes de platja, etc.) per monitoritzar els consum i fer 
accions de sensibilització.  

- Tele gestió del reg del verd urbà.  

- Dispositius d’estalvi (airejadors, cisternes de doble 
descàrrega).  

- Sensibilització a personal i usuaris  

Tempestes i inundacions  
Xarxes separatives pluvials - residuals en nous desenvolupaments i 
millores urbanes  

Sequeres i manca de 
disponibilitat d'aigua  

Onades de calor  

Elaboració d'un Pla director del verd urbà que tingui en compte el 
paper que ha de jugar la vegetació urbana en el context de canvi 
climàtic (refugi climàtic), identifiqui les espècies adients tenint en 
compte els requeriments hídrics, la vulnerabilitat a les plagues, etc. la 
distribució segons requeriments hídrics similars i determini els tipus de 
tractament (podes, control biològic de plagues, ús de fertilitzants 
orgànics, aplicació d’encoixinats, hotels d'insectes...).  

Onades de calor  
Xarxa d'itineraris ombrejats de connexió del verd urbà amb l’entorn 
natural no urbanitzat  

Onades de calor / fred extrem  
Identificar equipaments refugi climàtic, per les mesures d'adequació 
necessàries per garantir el confort climàtic (ombres, tendals, zones de 
refresc...) segons la població a atendre, senyalitzar, divulgar.  

Incendis forestals  

Obertura i manteniment de les franges de protecció contra incendis en 
les urbanitzacions i habitatges en medi forestal.  

Taxa per finançar les actuacions.  

Ús de ramats per al manteniment de les franges  
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SECTOR ACCIÓ 

Incendis forestals  
Pla marc de gestió forestal municipal (en coordinació amb l'espai 
natural Muntanyes de Begur i les actuacions previstes en el PPI. 
Preveure el potencial per a l'obtenció de biomassa d'ús tèrmic.  

Incendis forestals  Limitar l'accés motoritzat al medi natural  

Inundacions i tempestes  
Estudi de riscos geològics en les zones urbanitzades d'elevat pendent 
(talussos, despreniments, etc.)  

Inundacions i tempestes  

Estudi acurat de les zones inundables geomorfològicament:  

- Desembocadura Sa Riera  

- Desembocadura Rec de Sa Tuna  

- Aiguablava  

i definició d'actuacions a realitzar: proteccions, senyalització, sistemes 
d'alarma i alerta, basses de laminació aigües amunt, etc.  

Sequeres i manca de 
disponibilitat d'aigua  

Onades de calor  

Pujada del nivell del mar  

Reorientar i diversificar el sector turístic cap a turisme cultural, de 
natura i salut.  

Transversal  Promoure acords de custòdia, treball amb entitats locals.  

Transversal  
Eco certificació de les empreses del sector turístic i mesures d'estalvi i 
reutilització de recursos.  

Transversal  

Fer el manteniment anual del DUPROCIM (revisió directori de 
comunicacions, elements vulnerables, sistemes d'avisos, informació i 
alertes) i reavaluar els riscos incorporant els efectes del canvi climàtic 
en la seva revisió.  

Transversal  
Protocols d'avisos i alerta (onades de calor, tempestes) incorporant la 
població flotant (coordinació amb establiments turístics i empreses de 
serveis turístics).  

Accions municipals d’adaptació al canvi climàtic 

3.6 Hidrologia i cicle de l’aigua 

3.6.1 Hidrologia superficial 

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 els següents: 

− Riera del Mas Batllia. 
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− Riera d'Aiguablava. 

− Riera de Sa Tuna. 

− Rec de l’Aigua. 

− Riera d’Aiguafreda.. 

− Sa Riera. 

− Riera d’Esclanyà. 

− Riera de Saltseseugues. 

Al municipi de Begur s’identifiquen dos masses d’aigua costaneres d’estat general “bo” segons el 
Informe a 2018 (dades 2013 - 2018) de la Agencia Catalana de l’Aigua (ACA). Aquestes masses 
son: C12 Pals - Sa Riera i C14 Begur – Blanes. 

 

Masses d’aigua costaneres. Font: http://aca-web.gencat.cat/WDMA 

3.6.2 Hidrologia subterrània 

El TM de Begur es troba inclòs parcialment dins l’àrea que defineixen els aqüífers de la Fossa de 
Palafrugell. Aquesta àrea es correspon geogràficament amb el corredor de Palafrugell i, en el 
terme de Begur, afecta principalment el sector 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. 

El subsistema hidrològic del Baix Ter té una superfície total d’uns 200 km2. L’aqüífer superficial és 
de caràcter arenós, amb una potència variable entre 5 i 10 metres a l’interior i de 20 a la zona 
costanera. L’aqüífer profund, allà on existeix, està constituït per graves que formen un dipòsit 

C 14 Begur-Blanes 

C 12 Pals -Sa Riera 
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excel·lent; la seva profunditat varia entre els 10 i els 40 metres i la potència, entre 1 i 20 metres 
(augmentant en direcció cap al mar).  

Pel que fa a les quantificacions hídriques del subsistema Baix Ter, en el sector més proper al mar, 
s’estima que la recàrrega és de 95 hm3/any, 75 dels quals provenen de la infiltració del riu i la 
resta d’excedents de reg. Recentment s’ha establert una aportació subterrània mínima de 66 hm3 
a l’any per al conjunt al·luvial del Baix Ter. 

 

Aqüífers protegits. Font: https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html 

Pel que fa a les fonts, n’hi ha diverses de repartides pel municipi: 

− Font d’Es Deglots. 

− Font de Ses Felguerines. 

− Font d’Aiguafreda. 

− Font de Sa Riera. 

− Font d’Esclanyà. 

− Font de Sa Nau Perduda. 

− Font Toixona. 

Pel que fa a l’explotació dels recursos hídrics, la major part de l’aigua potable que es consumeix a 
Begur procedeix de l’aqüífer del Baix Ter. La Mancomunitat de Pals- Palafrugell-Begur-Regencós-
Torrent utilitza aproximadament un 20% del volum total explotat (que s’estima en uns 30 
hm3/any); aquesta aigua s’utilitza per al consum humà, i també en el rec de jardins i l’emplenat 
de piscines. 

La MASSA D'AIGUA subterrània que existeix a la zona es “Paleògens del Baix Ter”. D’acord a les 
dades de 2013 – 2018 de la ACA, el estat general de la massa es “dolent”. La contaminació difosa 
per nitrats és la responsable de l'incompliment químic de la massa d'aigua. D'altra banda, la 
massa d'aigua es considera en bon estat quantitatiu, tot i que puntualment es detecten alguns 
descensos piezomètrics. 



 
 

56 

DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC. Avanç de Pla d'ordenació urbanística municipal de Begur. 

3.6.3 Inundabilitat 

De conformitat amb l'apartat segon de l'article 10 del Reial decret 903/2010, de 9 de juliol, 
d'avaluació i gestió de riscos d'inundació, l'Agència Catalana de l'Aigua elabora els mapes de 
perillositat i risc d'inundació així com la zonificació de l'espai fluvial del districte de conca fluvial 
de Catalunya elaborats en compliment de l'article 8 del Reial Decret esmentat.  

Al Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) només s'ha identificat una 
zona de risc d'inundacions, dins de Sa Tuna, tal com s'aprecia a la figura següent de la pàgina 
oficial de Protecció Civil de Catalunya: 

 

Zones potencialment inundables segons Pla INUNCAT. Font: https://pcivil.icgc.cat 

Més lluny, es presenta a continuació una cobertura que defineix l’àrea potencialment mullable, 
és a dir, els terrenys que es poden inundar. Per a definir aquestes zones es tenen en compte 
criteris geomorfològics com són les formes del relleu actual, terrasses fluvials, cons de dejecció i 
planes d’inundació. D'acord amb aquesta cobertura, hi ha a l'àmbit d'estudi tres zones 
potencialment inundables des del punt de vista geomorfològic: Sa Tuna, Sa Riera i Aiguablava. 

https://pcivil.icgc.cat/
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Sa Tuna: Zones inundables geomorfològicament. Font: https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html 

 

Sa Riera: Zones inundables geomorfològicament. Font: https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html 

 

Aiguablava: Zones inundables geomorfològicament. Font: https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html 
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3.6.4 Recursos hídrics 

L’aigua és un recurs essencial per a la vida, un component químic vital: tres quartes parts de la 
biomassa de pràcticament tots els éssers vius estan formades, en termes mitjans, per aigua. El 
cicle de l’aigua és tancat i limitat. Moltes de les activitats de l’home depenen o utilitzen aquest 
recurs: des de les tasques domèstiques fins als usos industrials relacionats amb processos 
productius i de generació d’energia. Aquests usos han de ser compatibles amb la reserva d’aigua 
de què disposem. 

L’aigua és un recurs escàs al nostre país. Les conques fluvials solen ser petites o mitjanes, tret 
d’alguna excepció. Aquest fet, juntament amb el clima, explica el règim mediterrani típic dels 
nostres rius. Les inundacions i els aiguats són freqüents i les èpoques de sequera llargues. 
Aquestes pertorbacions d’origen natural de vegades s’agreugen amb les causades per l’activitat 
humana. Els assentaments urbans i industrials han transformat profundament la majoria de rius, 
fins al punt que avui és difícil entendre’n el seu funcionament si no és en aquest marc de 
transformació. Una transformació que, d’altra banda, és molt més acusada a la costa que a 
l’interior. 

Hidrològicament, el municipi de Begur es caracteritza per:  

- Un front litoral important, amb nombrosos penya-segats entre els quals s’encaixen 
petites platges i cales. 

- L’existència de varies rieres de règim intermitent, i que sovint només duen aigua durant 
els episodis de pluges. 

- La presència de l’aqüífer de la Fossa de Palafrugell, que ocupa essencialment el sector 
d’Esclanyà. 

3.6.5 Infraestructures de abastament i sanejament 

Els ens locals tenen atribuïdes, per la Llei 6/1999 de 12 de juliol d’ordenació, gestió i tributació de 
l’aigua, nombroses competències, tant en matèria d’abastament com de sanejament. Aquestes 
competències es resumeixen en: 

1. L’abastament d’aigua potable. 

2. El clavegueram i el tractament d’aigües residuals. 

3. El control sanitari de les aigües. 

4. El manteniment de platges i llocs de bany en condicions de neteja, higiene i salubritat. 

5. La participació en la formació dels plans generals d’obres públiques que els afecten. 

6. L’informe previ a la determinació d’usos i en l’adopció de resolucions en matèria de 
concessions o autoritzacions relatives al domini públic per part d’altres administracions. 

7. L’informe sobre aglomeracions urbanes en què s’estructura el territori de les comunitats 
autònomes, previst al RD-Llei 11/1995, pel quals s’estableixen normes aplicables al 
tractament de les aigües residuals urbanes.  

El subministrament d’aigua potable i la gestió de les aigües residuals són competència directa de 
l’Ajuntament. Aquests serveis són contractats a l’empresa Aigües de Catalunya SA des del 2017. 

Pel que fa al sanejament, des de l’any 1993, el Consorci d’Aigües de la Costa Brava és 
l’administració actuant de l’ACA en els 27 municipis que la composen. El Consorci és l’organisme 
encarregat de preparar i redactar els projectes de sanejament, adjudicar les obres, dirigir-les i 
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controlar-les. També és responsable de gestionar i explotar les instal·lacions de Sanejament, ja 
sia directament o bé a través de la contractació d’empreses. L’entitat encarregada de la 
explotació de les EDAR de Begur i Esclanyà és el Consorci d’Aigües de la Costa Brava amb gestió 
encomanada a l’empresa  FACSA. 

Sistema Competència 

Aigua de proveïment 
Subministrament en alta Ajuntament (Consorci d’Aigües de la Costa Brava) 

Subministrament en baixa Ajuntament (Aigües de Catalunya) 

Aigua residual 

Connexió Ajuntament (Aigües de Catalunya) 

Permisos d’abocament ACA 

Control de la qualitat ACA 

Tractament EDAR Consorci d’Aigües de la Costa Brava (FACSA) 
Resum d’entitats amb competències relacionades amb el vector d’aigües. 

L’aigua d’abastament 

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. L’any 2001, la Mancomunitat intermunicipal que 
aleshores gestionava l’explotació va extreure 5.200.000 m3 d’aigua procedent d’aquest aqüífer, 
xifra que representa, aproximadament, un 20% del volum total explotat (que s’estima en uns 30 
hm3/any). 

Les captacions es produeixen en el municipi de Gualta, en dos grups diferents (Gualta 1 i Gualta 
2) separats aproximadament 1 km l’un de l’altre. Gualta 1, format per 4 pous que baixen a una 
fondària de 50 metres estan fora de servei degut a l’excessiva salinitat de les aigües. Gualta 2 
està format per 2 pous de 50 metres de fondària i 600 mm de diàmetre. El seu cabal és de 800 
m3/h. 

Una altra font de recursos hídrics és l’extracció directa de l’aqüífer de Torrent, que alhora forma 
part de l’aqüífer de la Fossa de Palafrugell. La Mancomunitat extreu d’aquí uns 400.000 m3 
anuals, però únicament durant els mesos d’estiu, ja que en acabar aquest període l’aqüífer està 
pràcticament esgotat. Després es deixa que es recuperi de forma natural durant la resta de l’any 
i, si es necessari , de forma artificial amb aigües procedents de l’estació potabilitzadora de 
Torrent. 

Segons les dades del registre d’aigües de l’ACA, en el municipi de Begur hi ha autoritzades varies 
captacions d’aigua subterrània mitjançant pous particulars. Concretament, hi ha autoritzats 19 
pous, que extreuen aigua tant per a reg com per a usos domèstics. El volum màxim d’aigua 
autoritzat que es pot extreure d’aquests pous és, en conjunt, de 353.940 m3 anuals. 

L’aigua procedent de l’aqüífer de Baix Ter, abans d’entrar a la xarxa de subministrament, passa 
per l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de Torrent, que te una capacitat de 
tractament de 1000 m3/h. En aquesta ETAP, l’aigua és sotmesa als següents tractaments: 

- Aeració 
- Oxidació (permanganat potàssic) 
- Coagulació (Sulfat d’alumini i polielectròlit) 
- Decantació 
- Filtració 
- Desinfecció (clor) 



 
 

60 

DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC. Avanç de Pla d'ordenació urbanística municipal de Begur. 

Pel que fa a la qualitat de l’aigua subministrada, les analítiques mostren que fins a l’any 1999 
l’aigua contenia de forma recurrent nivells de sodi (Na) superiors als establerts per la 
“Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas 
potables de consumo público”; i en algunes ocasions, nivells superiors de potassi i magnesi; tot i 
així, en cap cas el consum d’aquesta aigua ha suposat cap risc per a la salut humana. A partir de 
l’any 2000, els nivells de totes les substàncies es troben dins dels límits establerts per la 
normativa. Un altre aspecte, relacionat amb la qualitat de les aigües, és el del gust i la duresa de 
la mateixa, que es poden considerar millorables. 

Les aigües residuals 

Pel que fa al sanejament en alta, des de l’any 1993 el Consorci d’Aigües de la Costa Brava és 
l’administració actuant de l’ACA en els 27 municipis que la composen. El Consorci és l’organisme 
encarregat de preparar i redactar els projectes de sanejament, adjudicar les obres, dirigir-les i 
controlar-les. També és responsable de gestionar i explotar les instal·lacions de Sanejament. 

Pel que fa a la xarxa de clavegueram municipal, Aigües de Catalunya S.A. és l’empresa que també 
s’encarrega de la gestió i manteniment de la mateixa des de l’any 2017.  

Al municipi hi ha una estació depuradora d’aigües residuals (EDAR), situada al sector S-18 a 
l'entrada del nucli de Begur, a l'espera de connectar-se a la depuradora de Pals. És explotada en 
règim de concessió pel Consorci d’Aigües de la Costa Brava que té encomanada la gestió per 
l’empresa FACSA. A més existeixen dues depuradores privades: la del Càmping de Begur i la de la 
instal·lació industrial d'Avícola Maria. 

L’abrupta orografia del municipi de Begur ha dificultat la construcció d’una xarxa homogènia al 
conjunt del municipi. Com a conseqüència, amb el temps s’han anat construint xarxes parcials, 
algunes de les quals aboquen a la xarxa de clavegueram municipal, però altres no hi estan 
connectades; en aquests casos, les aigües es condueixen a recs, torrents i també molt sovint 
directament al mar. Això mateix ha facilitat que hagin proliferat els pous negres. 

La xarxa de clavegueram del municipi és de característiques heterogènies i no cobreix tot el 
territori urbanitzat. L’orografia irregular del municipi obliga a recollir les aigües residuals en punts 
baixos on s’instal·len bombaments que connecten amb la xarxa de sanejament. Actualment el 
municipi conta amb prop de 30 bombaments en funcionament, 14 dels quals pertanyen a la xarxa 
en alta i la resta a la xarxa municipal. 

El sistema de sanejament de Begur es divideix en sis zones, de nord a sud -Sa Riera,  Begur 
centre,  Sa Tuna,  Fornells,  Esclanyà, Aigua Xelida- segons el gràfic que s’acompanya, on es situen 
els principals bombaments de la xarxa en alta: 
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Zones amb xarxa de sanejament en servei.  Font: Pla director d’infraestructures de sanejament 2016 

3.7 Biodiversitat i patrimoni natural  

3.7.1 Hàbitats 

Hàbitats d’interès comunitari 

En el municipi de Begur es troben algunes comunitats i entorns naturals que estan considerats 
com a hàbitats d’interès comunitari per la Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE del Consell, de 
21 de març de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna 
silvestres, modificada per la Directiva 97/62/CE del Consell, de 27 d’octubre, per la que s’adapta 
al progrés científic i tècnic la directiva 92/43/CEE). 

Aquests hàbitats d’interès comunitari, la preservació dels quals requerirà la designació de zones 
d’especial conservació, són els que s’enumeren a continuació: 

1120 Herbassars de fanerògames marines (Posidonion oceanicae) 

1240. Penya-segats amb vegetació de les costes mediterrànies (amb Limonium ssp. endèmics) 

2270. Dunes amb boscos de Pinus pinea i/o Pinus pinaster, d'interès prioritari. 

9330. Suredes de Quercus suber 

9340. Alzinars de Quercus ilex i Quercus rotundifolia 
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Hàbitats d’interès comunitari. Font: https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html 

Inventari d’Hàbitats a Catalunya 

A l'àmbit d’estudi hi ha els que s’enumeren a continuació: 

✓ 16a: Platges arenoses nues o amb vegetació nitròfila de teròfíts 

✓ 16c: Dunes residuals plantades de pins (Pinus pinea, P. pinaster), al litoral 

✓ 18b: Penya-segats i costes rocoses de la zona septentrional (fins al Maresme), amb 
pastanaga marina (Daucus gingidium) 

✓ 31y: Bardisses amb roldor (Coriaria myrtifolia), esbarzer (Rubus ulmifolius)..., de terra 
baixa (i de l'estatge montà) 

✓ 32n: Matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa 

✓ 32t: Garrigues de coscoll (Quercus coccifera), sense plantes termòfiles o gairebé, 
d'indrets secs, sovint rocosos, de terra baixa i de l'estatge submontà 

✓ 42aa: Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de màquies o garrigues 

✓ 45c: Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) de terra baixa 

✓ 45g: Boscos mixtos d'alzina (Quercus ilex) i pins (Pinus spp.) 

✓ 82c: Conreus herbacis extensius de secà 

✓ 83a: Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus d'oliveres (Olea europaea), 
d'ametllers (Prunus dulcis), de garrofers (Ceratonia siliqua),... 

https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html
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✓ 86a: Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada 

✓ 86b: Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural 

 

 

Hàbitats de Catalunya. Font: https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html 

 

3.7.2 Vegetació  

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 S, 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. 

https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html
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Masses forestals del municipi. Font: elaboració Interlands 

Es descriuen, a continuació, els tipus de boscos més representats a la zona: 

• L'alzinar litoral amb marfull (Quercetum ilicisgallo provinciale) 

L'alzinar és el bosc típic de la mediterrània septentrional. Es tracta d'un bosc sempre verd, que 
combina una estructura selvàtica exuberant i una gran austeritat funcional. És per això que s'hi 
troben una gran varietat de vegetals llenyosos de mides discretes, amb la fulla petita, dura i en 
molts casos punxant, constituint una massa forestal amb diversos estrats, atapeïda i 
impenetrable, acabada de lligar per les lianes. 

L'alzinar litoral amb marfull (Quercetum ilicisgallo provinciale) és un bosc presidit per l'alzina de 
fulla gran o alzina vera (Quercusilex), atapeït de lianes i arbusts de fulla sempre verda. Les 
capçades fosques de les alzines, sobre troncs de 10 a 15 metres, formen una volta ombrívola, 
creant un ambient fresc i humit, en el que creix una impenetrable massa de grans arbusts i 
plantes enfiladisses, constituint un ric sotabosc. Acompanyant a l'alzina es pot trobar algun 
exemplar de roure martinenc (Quercus humilis) i també algun pi blanc (Pinus halepensis). 
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El sotabosc és dens, ric amb espècies de caràcter esclerofil·le, com el marfull (Viburnumtinus), 
l'aladern (Rhamnusalaternus), l'aladern fals (Phillyrealatifolia), el llentiscle (Pistacialentiscus), 
l'arboç (Arbutusunedo) i el bruc boal (Erica arborea). Una característica d'aquest tipus de bosc és 
la presència de nombroses espècies lianoides, com ara l'arítjol (Smilaxaspera), la vidiella 
(Clematisflammula), el lligabosc (Lonicera implexa) o l'heura (Hedera helix); altres espècies 
representatives són l'esparreguera (Asparagusacutifolius), la rogeta (Rubia peregrina), i el 
galzeran (Ruscusaculeatus).  

L'estrat herbaci, en canvi, té molt poca entitat i és representat tant sols per la falzia negra 
(Aspleniumonopteris), el camedris (Teucriumchamaedrys) i, en llocs prou humits, la viola boscana 
(Viola alba). 

Dins el terme municipal l'alzinar amb marfull es troba ben representat en els terrenys 
muntanyosos d'orientació obaga, concretament en els vessants orientats a N del Puig de 
Saguàrdia i al voltant del Puig Creu d'en Rodó. També es conserven taques importants d'alzinar 
als vessants obacs de la riera de Saltseseugues (a les proximitats de la Urbanització Residencial 
Begur) i al voltant de la riera d’Esclanyà. 

Si bé es conserven encara algunes taques d’alzinars purs, en la major part del territori aquest 
apareix barrejat amb peus de pi blanc o pi pinyer. En aquests casos, el pins tenen una regeneració 
dolenta (no n'hi ha de petits), i en canvi hi ha molts plançons i peus petits d'alzina. D’altra banda, 
en zones que han patit incendis forestals s'observa, entre la vegetació arbustiva, el rebrot 
d'alguns peus d'alzina. En ambdós casos, és probable que aquestes formacions evolucionin cap a 
alzinars ben constituïts. 

• La sureda (Quercetumilicisgalloprovincialesubass. suberetosum ) 

La sureda s'ha de considerar una variant de l'alzinar litoral amb marfull, del qual se'n diferencia 
per presentar un estrat arbori poc dens, dominat per l'alzina surera (Quercussuber), i un sotabosc 
més esclarissat. Aquest tipus de formacions es desenvolupa en indrets de substrat silícic, sobre 
sòls sorrencs i pobres en nutrients (oligotròfics), i sota unes condicions d'humitat més elevada 
que les que requereix l'alzinar típic. 

Entre les espècies que configuren el sotabosc destaca la presència del bruc boal (Erica arborea), 
el bruc d'escombres (Erica scoparia), l'arboç (Arbutusunedo), el galzeran (Ruscusaculeatus), la 
rogeta (Rubia peregrina), l'arítjol (Smilaxaspera), la ridorta (Clematisflammula), el lligabosc 
(Loniceraimplexa), l'heura (Hedera helix), el fenàs boscà (B  rachypodium sylvaticum), etc. 

En el terme municipal de Begur, les suredes ocupen majoritàriament els turons de naturalesa 
granítica situats al sud del municipi, principalment al voltant de la muntanya de Ses Falugues, la 
Font Toixona i, en direcció al litoral, fins a les puntes des Mut, el Paluell, i la punta des Bisbe. Cap 
a l'interior, es troben taques de sureda en el vessant W del Montcal, barrejades amb pinedes de 
pi blanc. Als voltants de la zona d'Esclanyà, les suredes ocupen els relleus suaus del Pratgrau, i 
també es troben formant taques aïllades a la zona del Pedregar. 

Les suredes havien estat explotades intensament anys enrere per a l'obtenció del suro; de fet, al 
terme municipal de Palafrugell encara es conserva una certa indústria de transformació 
d'aquesta matèria primera. A Begur, aquesta activitat ha caigut en desús de forma important, si 
bé algunes de les suredes esmentades encara es continuen explotant de forma molt relictual. 
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És important destacar que tant els alzinars com les suredes són considerades hàbitats d'interès 
comunitari per la Directiva 92/43/CEE de Conservació dels Hàbitats Naturals i de la Fauna i Flora 
silvestres (Directiva Hàbitats). 

• Les pinedes 

Les pinedes estan considerades com a comunitats vegetals secundàries, que han evolucionat a 
partir de la destrucció, per diferents causes, dels alzinars o de les suredes. 

De fet, en alguns casos, és més correcte parlar de brolles arbrades, ja que sota un estrat arbori 
més o menys dispers de pins, alzines i sureres, es troben formacions arbustives de transició, 
formades per les espècies pròpies de l'alzinar litoral. 

L'expansió d'aquest tipus de comunitats cal atribuir-la a una progressiva degradació dels alzinars i 
suredes (com a conseqüència de l'efecte dels incendis forestals, o bé de les activitats silvícoles), i 
a una major eficiència del pi blanc i el pi pinyer en la colonització de sòls marginals, substrats 
empobrits i llocs exposats a fortes insolacions i sequedat. Els pins, en general, són espècies que 
es poden adaptar a les pitjors condicions, però que no exploten, en termes ecològics, les millors. 
Tot i això, es tracta d'espècies autòctones que són presents en el territori des de molts anys 
enrere. 

En el terme municipal de Begur es poden diferenciar dos tipus de pinedes: per un costat es 
troben les comunitats de pi pinyer i pi pinastre sobre dunes continentals, i per l’altre, les pinedes 
de pi blanc resultants de la degradació de l’alzinar. 

• Pinedes de pi pinyer i pi pinastre sobre dunes continentals 

Begur presenta una franja molt important del seu territori ocupat per un sistema dunar 
continental, format en el Quaternari. Aquest sistema configura una llengua que recorre els 
terrenys interiors del terme municipal, en sentit NW-SE, i que s'estén des de la platja de Pals 
(entre el Quermany i sa Riera) fins arribar als límits amb Palafrugell. En el sector S del municipi 
abraça els vessants que miren a l’est del Montcal. 

L'exemple més representatiu d'aquest tipus de comunitat és la zona del Bosc Major, que s'estén 
al nord de la carretera GIV-653, fins al límit amb el T.M de Regencós. En aquesta zona s'observa 
una pineda dominada per pi pinyer (Pinuspinea), amb algun exemplar de pi pinastre 
(Pinuspinaster); el sotabosc és força "net", amb una vegetació arbustiva molt escassa, 
representada per algunes espècies pròpies de l'alzinar. Val a dir que aquest bosc es manté en 
aquest estat, en part, per les neteges selectives que s’hi efectuen, evitant la penetració possible 
de l’alzinar que hi ha als vessants de sa Riera. 

De fet, el Bosc Major s'estén també al S de la carretera esmentada, fins arribar a la carretera GIP-
6531, de Begur a Palafrugell per Esclanyà; encara més al sud, a l’entorn del Montcal, aquesta 
pineda es troba barrejada amb peus d’alzines i sureres. 

Les dunes continentals cobertes per pinedes de Pinus pinea o Pinus pinaster són considerades 
com a hàbitats d'interès prioritari per la Directiva d’Hàbitats (Directiva 92/43/CEE), on es 
relacionen els hàbitats naturals d’interès comunitari la conservació dels quals requereix la 
designació de zones d’especial conservació. A Catalunya, aquest tipus de comunitat es troben en 
contrades silíciques i marítimes del Baix Empordà, la Selva i el Maresme, ocupant extensions no 
massa importants. 
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• Pinedes de pi blanc 

En entorns pròxims al litoral, les pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), s'han estès àmpliament 
pel territori, ocupant terrenys que haurien de ser coberts pels alzinars. Aquestes pinedes es 
desenvolupen principalment sobre substrats calcaris, en els vessants de més pendent transversal 
i d'exposició E.  

Es troben pinedes de pi blanc en el sector NE del terme municipal, principalment als voltants del 
Puig de la Coma, el Puig Rodó, el Puig rodó d'Aiguafreda i el Puig des Cau. Aquestes pinedes 
s'estenen des dels turons muntanyosos fins als penya-segats litorals, fins pràcticament tocar el 
mar. 

També es troben pinedes de pi blanc d'extensió considerable al sector SW del terme municipal, 
des de la urbanització Residencial Begur fins al nucli d'Esclanyà. Aquestes pinedes es troben 
formant un mosaic amb els terrenys agrícoles de la plana d'Esclanyà. Destaquen, especialment, 
les pinedes de Saltseseugues, Sa Pegota i Puig Cantallops. 

Les comunitats arbustives 

• La Garriga (Quercetum cocciferae) 

La garriga, és una comunitat secundària resultant de la degradació de l'alzinar litoral. Es tracta 
d'una formació arbustiva baixa, que rarament sobrepassa el metre d'alçada, i pràcticament 
intransitable. És una comunitat absolutament dominada pel garric o coscoll (Quercuscoccifera), 
una mata molt rabassuda semblant a una petita alzina, amb les fulles petites, glabres i punxents. 
Acompanyant el garric apareixen algunes espècies herbàcies com són el llistó 
(Brachypodiumretusum), la lleteresa vera (Euphorbiacharacias) i el matapoll (Daphnegnidium ). 

A la zona de Begur, la garriga és una comunitat arbustiva molt típica. Sobre substrats calcaris 
apareix barrejada amb les brolles de romaní i bruc d’hivern, mentre que sobre substrats silícics 
apareix formant mosaics amb les brolles d’estepes i bruc boal. 

• Les brolles calcícoles 

Sobre els substrats calcaris que configuren els sistemes muntanyosos situats al Ndel terme 
municipal, i com a resultat de la degradació dels alzinars i les pinedes de pi blanc, apareixen 
comunitats arbustives d'afinitats neutres o lleugerament bàsiques, que corresponen, 
majoritàriament, a les brolles de romaní i bruc d’hivern (Rosmarino-Ericion). 

Es tracta de comunitats arbustives calcícoles que prosperen a les terres sotmeses a clima 
marítim, en les quals són sempre presents i sovint abundants el romaní (Rosmarinusofficinalis) i 
el bruc d'hivern (Erica multiflora). Aquestes comunitats es poden presentar més o menys pures, 
amb una coberta de pi blanc o, fins i tot, mesclades amb la garriga típica. 

A l'entorn del cap de Begur, la brolla calcícola més difosa és la de romaní i bruc d'hivern amb 
sanguinària (Rosmarino-Lithospermetum), la qual es compon, a més del romaní i del bruc 
d'hivern, del garric (Quercus coccifera), el llentiscle (Pistacialentiscus), l'argelaga 
(Genistascorpius), la gatosa (Ulex parviflorus), la farigola (Thymus vulgaris), la botja d'escombres 
(Dorycnium pentaphyllum), la sanguinària (Lithospermum fruticosum), l'espernellac (Santolina 
chamaecyparissus), la llerca (Euphorbia nicaensis), la jonça (Aphyllanthes monspeliensis), etc. 

Les brolles de romaní i bruc d'hivern es troben ben representades al sector septentrional del 
municipi, principalment a la Serra de Sa Guàrdia (que ha sofert incendis en els darrers anys), als 
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voltants del Puig Rodó (La Creueta), a les proximitats de s'Encalladora i, terra endins, als voltants 
del Puig Major. També es troben extensions de brolla importants al vessant orientat a l'oest del 
Puig de Son Ric (el qual també va patir un incendi). 

• Les brolles silicícoles d'estepes i brucs 

Les comunitats arbustives més ben representades al sud del terme municipal de Begur són les 
brolles silicícoles d'estepes i brucs (Cisto-Sarothamnetum catalaunici). Es tracta de comunitats 
que apareixen com a resultat de la degradació de les suredes, formades per un estrat arbustiu 
dens, i que presenten aquesta comunitat vegetal es caracteritza per presentar un conjunt 
d'espècies de preferències silicícoles: l'estepa blanca (Cistusalbidus), l'estepa negra (Cistus 
monspeliensis), l'estepa borrera (Cistus salviifolius), el bruc boal (Erica arborea), el bruc 
d'escombres (Erica scoparia), l'argelaga negra (Calicotom espinosa), la gòdua arbòria 
(Sarothamnus arboreus, ssp. catalaunicus), el cap d'ase (Lavandula stoechas), la bruguerola 
(Calluna vulgaris), la gatosa (Ulex parviflorus), la botja d'escombres (Dorycnium pentaphyllum), la 
ginesta (Spartium junceum),etc. 

En l'àmbit territorial analitzat, es troben brolles silicícoles als vessants de la muntanya de Ses 
Falugues, i les zones properes a la urbanització Aigua-Xelida. En indrets més continentals, també 
es troben brolles silicícoles als entorns del Pratgrau i del pla de les Vinyes. 

• La màquia litoral de garric i llentiscle (Querco-Lenticetum ). 

En indrets propers al mar, orientats al sud i en terrenys fortament inclinats i de sòl escàs, es sol 
instal·lar una vegetació arbustiva dominada pel garric (Quercus coccifera) i el llentiscle (Pistacia 
lentiscus). Es tracta d'una bosquina densa, de 1 a 2 m d'alçada, on, a més del garric i el llentiscle, 
es troben altres arbusts perennifolis i esclerofil·les, com ara l'ullastre (Olea europaeavar 
sylvestris), l'arçot (Rhamnus lycioides), etc.  

Atesa la poca densitat que hi atenyen els arbres, i les extremes condicions del medi, aquestes 
formacions s'han de considerar com a climàciques o potencials. 

A les costes de Begur, tanmateix, la màquia litoral no presenta altres constituents típics d'aquesta 
formació, com ara el margalló (Chamaerops humilis). 

• La vegetació herbàcia 

En llocs on els boscos o les comunitats arbustives són inexistents (ja sia per causes naturals o bé 
antròpiques), apareixen comunitats vegetals dominades per espècies herbàcies, les quals 
constitueixen prats més o menys densos. En alguns llocs, com ara a les proximitats del Cap de 
Begur, ocupen força extensió: el fort vent, el sòl magre i el fort pendent, fan difícil que la 
vegetació arbustiva hi prosperi. 

Les dues comunitats herbàcies més representades en el terme municipal són els llistonars 
(Phlomido-Brachypo dietumretusi) i els prats sabanoides d’albellatge (Hypar rhenetiumhirto-
pubescentis): 

Els llistonars són comunitats herbàcies presidides pel llistó (Brachypo diumretusum), que ocupen 
principalment zones de sòl poc profund i eixut. Al municipi de Begur es solen desenvolupar en 
zones properes a entorns humanitzats, a la plana agrícola d'Esclanyà, i també en indrets 

Els prats d'abellatge, d'altra banda, s'han de considerar comunitats d'influència meridional. 
L’albellatge (Hyparrheniahirta) és una gramínia tropical, amb àmplia dispersió africana i que 
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arriba només a les zones més meridionals del continent europeu. Aquests prats s’estructuren en 
dos estrats herbacis diferenciats. L’estrat més alt (pot passar del metre), dominat per l’albellatge, 
és dens i va acompanyat d’espècies com la ginesta (Sarothamnus scoparius), el fonoll (Foeniculum 
vulgare)o la ruda (Ruta gravelonens). L’estrat baix (poc més d’un pam d’alçada), és dominat pel 
llistó, amb espècies mediterrànies i subtropicals com l’albellatge contort, la corretjola rogenca, el 
veçó o l’ullastre de frare. 

En el terme de Begur, aquesta comunitat ocupa una superfície molt restringida, centrada en 
punts localitzats (per exemple al vessant NE del Puig Rodó). 

La vegetació d’ambients aquàtics 

La major part dels cursos d'aigua que solquen el territori de Begur són de caràcter intermitent, 
associats al règim torrencial de pluges. Aquest fet condiciona que la vegetació que es troba en 
llurs marges sigui poc diferenciada, i que no es pugui parlar d'una vegetació de ribera pròpiament 
dita. 

Els principals cursos d'aigua de Begur són el torrent de Sa Riera, la riera d'Aiguafreda, la riera de 
Sa Tuna, la riera d'Esclanyà i el torrent de Saltseseugues. En alguns d'aquests torrents es 
desenvolupa una vegetació de caràcter més ombrívol, en la qual s'observa la presència d'algunes 
espècies de ribera: l'om (Ulmusminor), el lledoner (Celtis australis), l'àlber (Populus alba), e 
pollancre (Populus nigra) o els salzes (Salixssp.). En l'estrat arbustiu destaca l'esbarzer 
(Rubusulmifolius), el romegueró (R.caesius), l'aloc (Vitexagnus-castis), l'arç blanc (Crataegus 
monogyna) i la granza (Rubiatinctoria). A la desembocadura del torrent de Sa Riera, per últim,es 
poden observar alguns exemplars de tamariu (Tamarix africana), adaptats a unes condicions 
lleugerament salines del sòl. 

En zones més o menys humides, marges de torrents i rieres degradats, i canalitzacions d'aigües 
residuals, apareix el canyar de canya americana (Arundini- convolvuletum sepium). Es tracta d'una 
comunitat de baixa diversitat, dominada per la canya americana (Arundodonax), entre la qual 
s'entortolliga la corretjola gran (Calystegia sepium). 

Per últim, en indrets on es manté una certa humitat edàfica, es desenvolupen petites franges de 
canyissar (Typho-Schoenoplectetum glauci), una comunitat constituïda per espècies helofítiques, 
entre les que destaquen les bogues (Typhaangustifoliay Typhalatifolia) i el canyís (Phragmites 
australis) i algun sjoncs (Scirpus,Juncus, etc.). Aquest tipus de vegetació es troba, per exemple, en 
els marges de la riera del Rostell, un petit afluent de la riera de Saltseseugues. 

La vegetació del litoral 

A la franja litoral es desenvolupen comunitats permanents, específicament litorals, les quals 
disposen de mecanismes per sobreviure en ambients sotmesos a unes condicions extremes 
(salinitat edàfica i ambiental, fort vent i insolació, substrats rocosos o sorrencs, etc.). Aquest tipus 
de comunitats s'anomenen eurihalines, és a dir capaces de suportar els freqüents esquitxos 
carregats de sal de l'aigua de mar. 

A primera línia de mar, sotmeses a la influència directa dels esquitxos salobres, es desenvolupen 
les comunitats halòfiles de roquissar litoral (Crithmo-Limonion), en les quals hi són presents el 
fonoll de mar (Crhitmummaritimum), la pastanaga de mar (Daucus gingicium) i els limonium 
(Limoniumvar virgatum); aquestes espècies creixen a les petites fondalades on s'acumula un xic 
de sòl, i solen tenir un recobriment molt baix.  
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En certs indrets, aquesta comunitat es veu enriquida amb la gramínia Festuca glauca. Aquest 
tipus de comunitats apareix de manera generalitzada en tot el litoral begurenc, des de la punta 
d'en Toni fins a la punta del Bisbe. 

En indrets més allunyats de la influència directa dels esquitxos, però que queden exposats als 
forts vents salins, s’instal·la una comunitat mixta que inclou espècies de la brolla veïna i plantes 
de ran de mar. En aquesta comunitat apareix el coixí de monja (Astragalus massiliensis), una 
espècie rara al Principat, que només es fa al nord de la Costa Brava. Aquestes formacions mixtes 
es troben ben representades als penya-segats situats entre la punta d'en Toni fins al Cap Sa Sal. 

En l'àmbit de les platges, la gran afluència de visitants a l’estiu, juntament amb la construcció dels 
diferents elements d'urbanització, han provocat la total desaparició de les comunitats psamòfiles 
(Agropyrum Ammophilion), pròpies de platges i dunes. 

En darrer lloc, cal esmentar els poblaments vegetals de fanerògames marines 
(Posidoniaoceanica, Cymodoceanodosa, etc.), els quals es troben en diverses zones dels fons 
marins propers a la costa, a fondàries compreses entre -3 i -20 m, aproximadament. Aquestes 
poblacions han resultat força malmeses degut a la pesca de ròssec, així com a causa del fondeig 
d’embarcacions; el cas més greu es produeix a la cala d’Aiguafreda, en la qual bona part del fons 
marí es troba ocupat per les estructures de formigó utilitzades per fixar les boies de fondeig. 

Els camps de conreu 

Els camps de conreu representen aproximadament el 7% del total de superfície del municipi 
(unes 138 ha). L'activitat agrícola es desenvolupa a la zona d'Esclanyà, fonamentalment, i està 
centrada en el conreu de cereals de secà i, en menor mesura, en el conreu de fruiters de secà 
(oliveres, garrofers, ametllers i figueres), la vinya i les hortalisses estacionals. 

Àrees d’interès florístic 

S'ha consultat la base cartogràfica que localitza les poblacions de les espècies definides al Catàleg 
de flora amenaçada de Catalunya, trobant-se les següents cinc zones: 
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Àrees de interès florístic. Font: https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html 

La catalogació d'aquestes àrees es deu a la presència de les espècies amenaçades següents: 
Stachys marítima, Limonium revolutum, Limonium tremolsii, Parmotrema hypoleucinum, Isoetes 
durieui, Elatine macropoda, i Roccella phycopsis. 

3.7.3 Fauna 

En el terme municipal de Begur es troben hàbitats faunístics de gran interès, tant pel seu grau de 
conservació com per la seva representativitat dins del context dels sistemes naturals 
mediterranis. 

Els hàbitats faunístics més interessants són els associats a les formacions vegetals més 
desenvolupades, com ara 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. S’ha de tenir en compte que la presència o no d’espècies de fauna 
salvatge en un espai natural està relacionada, en gran mesura, amb el grau de pressió antròpica. 
Així, en els espais més inaccessibles (com ara els penya-segats litorals, els cims dels turons, etc.) 
és on s'observen les espècies de fauna salvatge de més interès. 

La diagnosis faunística de l'àrea de Begur s'ha centrat en les espècies de vertebrats que s’han 
pogut identificar en les diverses zones, i principalment, en els grups d’amfibis, rèptils, petits 
mamífers i aus. Amb aquesta relació es pot tenir una idea prou bona per determinar els hàbitats 
faunístics existents a Begur. Aquests hàbitats són, fonamentalment, els següents: 

Els hàbitats forestals 

Els relleus muntanyosos que configuren el massís de Begur, així com els petits turons interiors, 
acullen poblaments faunístics propis dels hàbitats forestals de tipus mediterrani septentrional. 
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2 
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https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html
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Les comunitats vegetals que configuren aquests hàbitats corresponen, principalment, a pinedes, 
alzinars, suredes i petites taques de vegetació de ribera situades als marges dels rierols i rieres. 

Aquests biòtops realitzen la seva funció d'hàbitat faunístic d'una forma més o menys efectiva, en 
funció del grau de desenvolupament i maduresa de la comunitat forestal existent. 

Els alzinars i suredes constitueixen el paisatge forestal més salvatge del municipi i, per tant, un 
dels millors refugis per a la fauna salvatge. La seva distribució és força irregular en tot el terme i 
s'emmarquen a les zones més obagues i ombrívoles. 

Pel que fa a les pinedes, cal diferenciar entre les que han estat sotmeses a una gestió forestal i les 
que no. A les pinedes madures, amb un sotabosc ben desenvolupat, les condicions d'humitat 
permeten l'establiment de nombroses espècies de fauna salvatge. Les pinedes que han estat 
sotmeses a una gestió forestal (principalment per prevenir incendis en zones properes a nuclis 
habitats), en canvi, presenten un sotabosc molt més pobre, sec, i menys apte perquè s'hi 
desenvolupi la fauna. 

Els hàbitats associats als cursos d'aigua 

En els marges dels diferents torrents que solquen el terme municipal es donen les condicions 
òptimes per al desenvolupament de certes espècies de rèptils i d'amfibis d'interès. Malgrat que 
les lleres d'alguns d'aquests torrents presenten símptomes evidents de deteriorament (per la 
proximitat de les urbanitzacions), aquests cursos d'aigua juguen un paper fonamental en la 
connexió del territori, i són utilitzats com a zones de pas de fauna entre els diferents turons que 
configuren el massís de Begur. Aquestes fondalades, sovint amb una vegetació densa i 
impenetrable, són aprofitades també per moltes espècies d'ocells (sobretot passeriformes) com a 
llocs de nidificació. 

Els penya-segats litorals 

El litoral agrest de la costa begurenca, tot i la seva transformació, és l'hàbitat faunístic més 
important del municipi. Per la seva inaccessibilitat, ofereix unes bones condicions de tranquil·litat 
i protecció a aquells animals que toleren poc la presència humana i els depredadors terrestres. 

El municipi de Begur té 12 quilòmetres lineals de costa, als quals s’ha d’afegir els 4,5 quilometres 
de perímetre que té la reserva marina de Ses Negres, la qual gaudeix d'un important estatuts de 
protecció. Els penya-segats més idonis per a l’establiment de grups faunístics es troben al litoral 
de la Reserva marina de Ses Negres, al Cap de Begur i a la zona compresa entre la cala 
d’Aiguablava i la cova del Bisbe (en el límit amb el terme de Palafrugell). Les penyes són plenes de 
petites plataformes que els ocells utilitzen com a talaies i per fer-hi el niu. Algunes espècies d’aus 
marines utilitzen els barrancs litorals per descansar-hi, quan mar endins hi ha temporal. També 
serveixen de talaia per molts rapinyaires com els falcons, àligues i esparvers, que cerquen preses 
per alimentar-se. 

Les zones de conreu 

El mosaic de zones de conreu i masses de bosc aïllades que caracteritzen la zona d'Esclanyà 
constitueixen un hàbitat amb caràcter propi, el qual és utilitzat per nombrosos grups de fauna 
com a zones de repòs, alimentació i hivernada. El interès de les zones de conreu rau en el fet que 
poden ser utilitzades com a àrees d'alimentació per determinats grups d'ocells, com són els 
fringíl·lids, o per alguns grups de mamífers. Els camps de conreu també constitueix una important 
àrea de caça per a espècies de rapinyaires diürns, els quals nidifiquen a les zones forestals 
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adjacents. Determinades espècies d'amfibis també solen aprofitar aquests entorns, sobretot si 
disposen de tolls accessibles en àrees properes. Per contra, aquestes zones no solen ser 
utilitzades com a llocs de nidificació. 

Àrees de interès faunístic  

El Mapa d'Àrees d'Interès Faunístic és un mapa elaborat amb la suma de les àrees més crítiques 
de totes les espècies de fauna amenaçades i protegides de les quals es té una informació 
especialment detallada i més precisa que la publicada en els diferents llibres i atles de distribució 
de les espècies a tot el territori català. 

 

Àrees de interès faunístic. Font: https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html 

3.7.4 Espais naturals protegits 

En primer lloc, cal destacar el Espai marí de l'Empordà, competència de l'Administració General 
de l'Estat (AGE). Aquest espai ha estat declarat Zona d'especial protecció per les aus (ZEPA 
ES0000514) amb una Superfície de 52.346.69 hectàrees i un Perímetre de 139.959,73 metres. 
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Espai marí de l'Empordà. Xarxa Natura 2000. Font: https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html 

Per altre banda, es presenta a continuació els espais naturals de Catalunya que formen part de la 
Xarxa Natura 2000 a la zona d’estudi. Aquests espais formen part de la xarxa europea d'espais 
naturals protegits que representen la incitativa més important de la Unió Europea en matèria de 
conservació de la biodiversitat. 

Aquests espais són zones d'especial protecció per als ocells (ZEPA) d'acord amb la Directiva 
2009/147/CEE, anomenada també Directiva d'ocells, i/o zones d'especial conservació (ZEC) 
d'acord amb la Directiva 92/43/CEE, coneguda també com a Directiva d'hàbitats. En primera 
instància, la Generalitat de Catalunya aprova la proposta de llocs d'importància comunitària (LIC) 
per a la xarxa Natura 2000 dels espais de les regions biogeogràfiques alpina i mediterrània. 
Posteriorment, la Comissió Europea adopta la conformitat d'aquesta proposta i finalment la 
Generalitat de Catalunya declara els LIC com a ZEC. 
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Concretament, es tracta de una zona terrestre, declarada ZEC i ZEPA, amb codi ES5120015 i 
denominació “Litoral del Baix Empordà”: 

Xarxa Natura 2000. Font: https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html 

 

L’espai natural protegit Muntanyes de Begur 

La major part dels terrenys forestals del terme municipal de Begur es troben inclosos en l’espai 
natural protegit Muntanyes de Begur. Aquest espai natural està reconegut per la Llei 12/1985 
d’Espais Naturals, i delimitat pel el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla 
d’Espais d’Interès Natural (PEIN). 

L’espai natural Muntanyes de Begur abasta una superfície total de 1.292 ha terrestres, a més de 
1.262 ha en l’àmbit marí, i està ubicat en la seva totalitat dins la comarca del Baix Empordà, 
afectant a quatre municipis diferents: Begur, Palafrugell, Palamós i Mont-Ras. 

El conjunt de l’espai natural protegit es distribueix en quatre subunitats: la primera unitat 
comprèn els relleus litorals entre Sa Riera i la Platja Fonda; la segona queda emmarcada entre la 
Punta des Mut i Illa Gavina i els Puigs de Montcal i Ses Falugues; la tercera unitat abasta els 
turons entre el Puig del Bisbe i Cala Pedrosa fins al Cap de Sant Sebastià; la quarta unitat inclou 
l’espai comprès entre el Cap Roig i els relleus del nord de la Platja del Castell, així com les illes 

 

___  Xarxa Natura 2000 
___ Terme municipal Begur 

https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html


 
 

76 

DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC. Avanç de Pla d'ordenació urbanística municipal de Begur. 

Formigues. D’altra banda, la delimitació del PEIN també inclou, en totes les subunitats, l’espai 
marí corresponents fins a la cota batimètrica dels 60 metres. 

Dins el municipi de Begur, aquest espai natural abasta en l’actualitat unes 440 ha, repartides 
entre els sectors del Puig de la Coma-Cap de Begur (272 ha), el sector de Ses Falugues (50,6 ha), 
el sector del Montcal (47,4 ha) i el sector d’Aigua-Xellida-Cap de Sant Sebastià (50,6 ha). En 
l’àmbit marí li corresponen un total de 494,8 ha. 

El Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge de Muntanyes de Begur ha d’establir la 
delimitació definitiva de l’espai protegit i els terrenys que abasta en tots els termes municipals 
afectats. Aquest document només va obtenir l’aprovació inicial l’any 2010 per la qual actualment 
encara no es troba vigent. 

La Reserva Marina de Ses Negres 

L’any 1993, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya ve 
emetre l’Ordre de 3 de març, per la qual s’aprovava la creació de la Reserva Marina de Ses 
Negres. 

La Reserva Marina abasta una àrea d’unes 80 ha, i està situada entre el Cap Negre i el Pa de 
Pessic. En aquest espai queda inclosa la part submergida dels penya-segats litorals, els quals, ja 
des de la línia litoral, assoleixen fondàries de fins a 22 metres. 

Tota la superfície del biòtop està farcida d’esculls de roques, els quals constitueixen un bon 
substrat de colonització per als organismes bentònics; dins la Reserva també apareixen fons de 
grapissar i de sorra, sobre els quals es desenvolupa una praderia de Posidonia oceanica. Les 
fondàries mitjanes es troben al voltant dels 12,5 m, amb profunditats màximes de 35 metres. 

La esmentada Ordre prohibeix, a més de la pesca i l’extracció de recursos marins vius, la pràctica 
del busseig amb botelles, el fondeig d’embarcacions, i la navegació d’embarcacions. No obstant, 
el Departament de Agricultura, Ramaderia i Pesca pot autoritzar l’extracció d’espècies amb 
finalitats científiques justificades. 

Catàleg d'Àrees d'Interès del Litoral Gironí 

El Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA), 
juntament amb l'Associació de Naturalistes de Girona i la Diputació de Girona, va presentar l'abril 
de 2001, el Catàleg d'Àrees d'Interès del Litoral Gironí. Aquest catàleg inclou diferents espais, no 
inclosos en el PEIN, que tenen un interès natural o paisatgístic, i que juguen un important paper 
com a connectors del territori. 

Dins el terme municipal de Begur, els espais inclosos en aquest Catàleg són els següents: 

- Espai 28: Muntanyes de Queramany i dunes interiors de Pals i Begur. Aquest espai 
s’estén per tres termes municipals: Pals, el qual conté dues terceres parts de la superfície 
total; Begur, amb prop d’una tercera part; i una petita franja al nord de Regencós. A 
Begur, l’espai ocupa l’àrea NW del municipi, coincidint amb el sector més septentrional 
de l’ecosistema de dunes amb cobertura arbòria, que es coneix com el Bosc Major. 

- Espai 30: Saltseseugues i entorn. Aquest espai s’articula al voltant de la riera de 

Saltseseugues i els boscos d’alzines i suredes dels seus voltants. Ocupa el sector NE de la 

zona d’Esclanyà i s’estén cap al nord fins a entrar dins Regencós i gairebé connectar amb 

l’espai de les Muntanyes de Queremay. 
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3.8 Connectivitat ecològica 

Un dels problemes més greus que es plantegen en àrees que han sofert una transformació 
important és la connexió entre els diferents espais naturals. Les àrees urbanitzades, les 
infraestructures lineals (xarxa viària, línies elèctriques) i altres  elements constructius impliquen, 
en la majoria dels casos, la fragmentació de l’entorn natural, així com l’aïllament entre les 
diferents unitats que han quedat segregades. En aquest context, el manteniment de certs espais 
sense urbanitzar és imprescindible per tal de garantir el funcionament dels processos ecològics, 
així com la supervivència de certes poblacions de flora i fauna. 

En el cas de Begur, l’expansió urbanística que ha sofert el municipi en els darrers quaranta anys 
ha implicat una pèrdua important de terrenys naturals. L’entorn natural ha quedat fragmentat en 
diferents sectors de superfície relativament petita, aïllats entre s per la presència de grans zones 
urbanitzades. D’altra banda, la xarxa de carreteres, tot i ser de caràcter local, suposa una barrera 
important per a molts moviments faunístics. 

Segons un estudi realitzat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 
(“Connectivitat biològica i Pla d’Espais d’Interès Natural. Diagnosi general (Etapa 1)”, 1999 
(inèdit)), l’espai natural Muntanyes de Begur presenta un grau d’aïllament important, i està 
considerat com un dels 10 espais naturals més aïllats de Catalunya, juntament amb altres com les 
Illes Medes, el cap de Santes Creus, la Sèquia majoro les llacunes litorals de Torredembarra. Amb 
tot, la seva posició respecte altres espais naturals costaners, fa que s’hagi descrit com una àrea 
d'elevat interès per a la connectivitat biològica entre diferents espais naturals protegits. 

 

Índex de connectivitat ecològica. Font: https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html 

La connexió biològica entre els diferents espais forestals del municipi, i d'aquests amb altres 
entorns naturals propers, queda mínimament garantida per mitjà de certes franges del territori 
que no han estat urbanitzades, les quals tenen un paper important en la connectivitat entre 
espais naturals. Entre aquestes zones destaquen les següents: 
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• Al NE del TM, els entorns forestals del Puig de la Coma, la punta d’Es Plom, el Cap 
de Begur i el Puig de Sa Guàrdia mantenen una certa continuïtat geogràfica i 
biològica. 

• Al SE, les masses forestals que cobreixen el Montcal i Ses Falugues permeten la 
continuïtat entre les diferents unitats incloses en el PEIN, i d’aquestes amb els 
terrenys forestals de Palafrugell, fins arribar al Cap de Sant Sebastià. 

• El front litoral. El sistema de penya-segats litorals de Begur conserva un grau de 
naturalitat elevat, i constitueix la principal via per als moviments migratoris de 
molts grups d’ocells entre la Costa Brava i els espais naturals del sud de la 
península. El front litoral, concretat en la Zona marítimo-terrestre definida per la 
Llei de Costes, forma part íntegrament de l’espai natural protegit Muntanyes de 
Begur, i constitueix el principal eix connector entre les diferents subunitats que 
configuren aquest espai natural protegit. D’altra banda, cal destacar l’interès de 
certs trams que es conserven encara sense urbanitzar: entre la punta de la Creu i 
la punta de la Nau Perduda, entre la punta des Plom i la platja Fonda, i entre la 
punta d’Es Mut i la cala Es Tramadiu. 

• Les pinedes interiors. Les pinedes de pi pinyer i pi pinastre que cobreixen el 
sistema de dunes interiors del municipi es troben en continuïtat amb les pinedes 
de Regencós i de Pals. Aquests terrenys garanteixen la connexió entre els espais 
forestals de Begur i els espais naturals situats a la plana al·luvial del Ter 
(aiguamolls del Baix Ter i tram baix del riu Ter) fins al Massís del Montgrí i, per 
mitjà d’aquest, amb tota la Plana de l'Alt Empordà. Cal recordar que el sistema de 
dunes interiors de Pals, Begur i Regencós està inclòs en el Catàleg d’Àrees 
d’Interès del Litoral Gironí (espai 28), proposat pel Consell d'Iniciatives Locals per 
al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA). Aquest catàleg comprèn 
diferents espais, no inclosos en el PEIN, que tenen un interès natural o 
paisatgístic, i que tenen un paper important com a connectors del territori. 

• En el límit SW del TM, el massís de Begur té continuïtat amb la zona de conreus 
d’Esclanyà (la qual forma part del que s’anomena el "Petit Empordanet"), i per 
mitjà d'aquesta, amb el massís de Les Gavarres. En aquest sentit, l’entorn de la 
riera de Saltseseugues té un paper molt important en la connexió del territori; cal 
recordar que aquest espai també està proposat per ser inclòs en el Catàleg 
d’Àrees d’Interès del Litoral Gironí (espai 30: Saltseseugues i entorn). 

3.9 Paisatge 

3.9.1 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 d'estudi: 

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

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

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: 
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... 

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 
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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. 

3.9.2 Unitat de paisatge Costa Brava 

D’acord al Mapa de les unitats de paisatge definides per la Generalitat de Catalunya 
(https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html), l'àmbit d'estudi es troba dins la unitat de paisatge 
anomenada Costa Brava. 

 
Unitat de paisatge Costa Brava 

Abasta tot el tot el territori, i inclou tot tipus de paisatge, rural, urbà o periurbà, d'acord amb la 
definició del Conveni europeu del paisatge: àrea, tal com la percep la població, el caràcter de la 
qual és resultat de la interacció de factors naturals i humans.  

La unitat inclou, parcialment o íntegrament, els següents municipis: Begur , Calonge, Castell-
Platja d’Aro, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Pals, 
Regencós, Santa Cristina d’Aro, Torrent i Vall-llobrega. Aquesta unitat comprèn part del Paisatge 
d’Atenció Especial del litoral de Girona. 

https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html
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Trets distintius: 

• 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. 

• Paisatge agrícola localitzat a la vall d’Aro, a la plana de Calonge i al corredor de 
Palafrugell a Palamós, en regressió. 

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

Principals valors en el paisatge: 

• Els espais d’interès natural de les Muntanyes de Begur i de Castell-Cap Roig. 

• Els valors estètics de les morfologies litorals: grans penya-segats, cales estretes, 
agulles, foradades, i esculls, en combinació amb els canvis de color del mar i de la 
vegetació. 

• Els valors històrics del paisatge del suro. 

• Els nuclis de la franja litoral que encara mantenen una fesomia singular , com sa T 
una, Calella de Palafrugell i Tamariu. 

• El valor simbòlic i identitari dels elements relacionats amb les activitats 
marineres: fars com el de Sant Sebastià i el del cap de Begur , llotges, tinglados, 
etc. 

• Els camins de ronda com el de Platja d’Aro a Palamós o el de Begur a Palafrugell. 

• Els valors productius del paisatge litoral, especialment de les cales i platges, el 
principal recurs del sector turístic. 

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

La línia 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. 

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 
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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. 
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Cala de Sa Tuna 

 
Cala de Sa Riera 

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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3.10 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. 

3.10.1 Patrimoni arqueològic i paleontològic 

Jaciments arqueològics Codi IPAC4 Codi eGIPCI5 

1. Carrer Boadella I012529  

2. El Castell I01601  

3. Esclanyà I01602  

4. Ses Felugues I01603  

Inventari de elements del patrimoni arqueològic i paleontològic 

3.10.2 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   

 
4 Codi IPAC: Codi del Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 
5 Codi eGIPCI: Gestió Integral del Patrimoni Cultural Immoble. 
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Edificis amb grau de protecció integral Codi IPAC Codi eGIPCI 

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   

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   

Inventari de elements del patrimoni històric-artístic i arquitectònic 
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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. 

3.11 Infraestructures de 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 punt 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. 

3.11.1 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 
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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).  

Xarxa viària municipal 

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

a) 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). 

b) 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 
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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). 

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 Sa Sal 

GIV-6535 Ajuntament de Begur Begur – Sa Tuna 

Xarxa urbana Ajuntament de Begur - 

Competències de les vies bàsiques 



 
 

91 

DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC. Avanç de Pla d'ordenació urbanística municipal de Begur. 

3.11.2 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’activitat comercial en aquestes vies i deriva en un increment de la 
qualitat de vida en quan s’incrementa l’espai per a la 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. 

3.11.3 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 Aiguablava, Fornells, Platja Fonda, Cap de Begur, 
Sa Tuna, Mas Prats, el nucli antic de Begur 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 de 
vianants 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 
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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: 

1. 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. 

2. 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.  

3. 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. 

4. 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. 

5. Camí de ronda a la Cala de Ses Orats i accés 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. 

3.11.4 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). 

3.11.5  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. 

3.11.6  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 
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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. 

 

Port d’Aiguablava. Font Pla de Ports 

3.11.7 Aparcaments 

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 
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• P10 Plaça dels Indians 

• P11 Pavelló   

Corresponen a una antiga promoció municipal, actualment en règim de concessió administrativa 
els següents: 

• Plaça Forgas 

• Sa Tuna (soterrani)  

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 

• Aiguafreda 

• Sa Tuna (plaça) (de rotació) 

• Aiguablava 

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

3.11.8  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 

Parc de vehicles 

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 rati de la comarca, que se situava entorn dels 850 veh/1.000 hab. Aquesta densitat ha 
augmentat, al 2021, 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/1000 hab. 731,8 875,7 812,3 891,2 1.292,4 

Evolució del parc automobilístic i de la densitat de vehicles per habitant al municipi de Begur.  
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3.11.9 Mobilitat  

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, i és el que s’anomena mobilitat obligada.  

A continuació es presenten les dades de mobilitat obligada del municipi pel any 2001, 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, així com el tipus de 
transport: 

 
Treball Estudis 

Nombre % Nombre % 

Desplaçaments intramunicipals 577 34,72% 8 0,09 

Transport privat 416 72,10% 4 0,50 

Transport públic 11 1,91% 2 0,25 

No motoritzats 150 26,00% 2 0,25 

Desplaçaments supramunicipals 1.085 65,28%     

Destí Begur 438 26,35% 3 3,45% 

Transport privat 426 97,26% 1 0,33 

Transport públic 9 2,05% 2 0,67 

No motoritzats 3 0,68% 0 0 

Origen Begur 647 38,93% 76 87,36% 

Transport privat 635 98,15% 51 0,67 

Transport públic 10 1,55% 22 0,29 

No motoritzats 2 0,31% 3 0,04 

Desplaçaments obligats totals 1.662 95% 87 5% 
Desplaçaments per raó de treball o estudis (mobilitat obligada) al municipi de Begur, any 2001. Font: web IDESCAT. 

Les conclusions que s’extreu de l’anàlisi de les dades anteriors són:  

− Majoritàriament, els desplaçaments obligats son per motiu de feina (95 %). 

− L’elevada proporció de desplaçaments supramunicipals (65 %) demostra fins a quin punt 
el municipi està íntimament lligat amb el territori que l’envolta. 

− Pel que fa als moviments supramunicipals, els viatges d’entrada al municipi són 
clarament inferiors (26 %) als de sortida (39 %). 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. 

− 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 es del 35 %. 
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− En tots els casos, sempre és molt més gran l'ús de transport privat davant del públic o no 
motoritzat. 

Pel que fa als desplaçaments per motius d’estudis, segons dades de l’IDESCAT els alumnes no 
universitaris que estudien al mateix municipi de Begur al curs 2021/22 són un 43,81 % sobre el 
total d'alumnes residents. Per tant, un 56,19 % dels alumnes es desplacen per motiu d’estudis. 

3.12 Serveis urbanístics 

3.12.1 Abastament d’aigua potable 

La xarxa de subministrament municipal es gestiona en règim de concessió administrativa per la 
societat Aigües de Catalunya S.A. 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.  

Respecte aquest rendiment, la xarxa d’abastament del municipi presenta una percentatge 
d’incontrolats, fuites i pèrdues de 70,49 % l’any 2020. Això suposa una reducció respecte la taxa 
dels anys 2019 (71,85 %) i 2018 (75,7 %). 

L’abastament d’aigua disposa de sistemes de tele gestió, ubicats en el 4 bombaments principals i 
a tots els comptadors sectorials instal·lats a sortida de dipòsit o d’altres punts de la xarxa. També 
es disposa de xarxa equipada amb tele lectura i sectoritzada.  

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 
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3.12.2 Consum d’aigua 

Tot el volum d’aigua consumit es comprat a Aigües de Catalunya, ja que el municipi manca de 
fonts pròpies.  

La següent taula mostra el consum d’aigua del municipi de Begur als darrers anys: 

 

Consum d’aigua del municipi. Font: Ajuntament de Begur. 

 

Consum històric d’aigua en el municipi. Font: Ajuntament de Begur. 

El consum mitja per dia al municipi es situa als 2.554 m3/dia, amb un total facturat al 2020 de 
932.342 m3/any, segons informació del Ajuntament de Begur. 

3.12.3 Sanejament 

El sistema de sanejament de Begur compta amb l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) i 
la xarxa de sanejament. L’EDAR “Begur” s’ubica al Camí Afores s/n i la seva entitat gestora es el 
Consorci d’aigües Costa Brava. 

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 2.190 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. 

 

Instal·lació EDAR i tractament associat. Font: Ajuntament de Begur. 
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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. 

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

La següent taula mostra l’estat a 2019 de la xarxa i dels sistemes de sanejament de Begur: 

Nuclis 
Connectat al sistema de 
sanejament municipal 

Disposa de sistema de 
sanejament propi 

Disposa de xarxa 
separativa d’aigües 
pluvials i residuals 

Sa Riera, Sa Punta, 
Mas Mató, Es Valls 

Si Connectat a EDAR Parcialment 

Sa Tuna, Borna, 
Aiguafreda 

Si Altres Parcialment 

Begur Si Connectat a EDAR Parcialment 

Creu d’en Ralló Si Altres Parcialment 

Esclanya Si Connectat a EDAR Parcialment 

Fornells Si Altres Parcialment 

Sud Aiguablava Si Connectat a EDAR No 

Residencial de Dalt No Cap sistema de sanejament No 

Ses Costes No Cap sistema de sanejament No 

Mas Prtas No Cap sistema de sanejament No 
Estat de la xarxa i dels sistemes de sanejament. Font: Ajuntament de Begur 

3.12.4 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 
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- GLP: Gas propà, en la seva major part, i butà. 
- Gasolines i gasoils com a combustibles líquids de locomoció. 
- Gas natural 
- El consum de combustibles sòlids d'origen fòssil (carbó principalment) no és 

significatiu dins el municipi. 

La següent taula mostra el consum de energia elèctrica al municipi del any 2013 al 2020: 

MUNICIPI SECTOR CONSUM (Kwh) TOTAL (Kwh) ANY 

17013 Begur 

Industrial 5.108.598,00  

31.342.726,00 2013 
Construcció i obres públiques  311.572,00  

Terciari 8.837.209,00  

Usos domèstics 17.085.347,00  

17013 Begur 

Industrial 4.989.667,00  

30.700.805,00 2014 
Construcció i obres públiques  269.951,00  

Terciari 8.967.399,00  

Usos domèstics 16.473.788,00  

17013 Begur 

Industrial 5.391.626,00  

32.154.778,00 2015 
Construcció i obres públiques  282.586,00  

Terciari 9.335.817,00  

Usos domèstics 17.144.749,00  

17013 Begur 

Industrial 5.760.060,00  

33.261.083,00 2016 
Construcció i obres públiques  351.412,00  

Terciari 9.500.007,00  

Usos domèstics 17.649.604,00  

17013 Begur 

Industrial 5.761.210,00  

33.471.590,00 2017 
Construcció i obres públiques  384.541,00  

Terciari 8.979.856,00  

Usos domèstics 18.345.983,00  

17013 Begur 

Industrial 5.964.483,00  

34.828.093,00 2018 
Construcció i obres públiques  366.179,00  

Terciari 9.436.734,00  

Usos domèstics 19.060.697,00  

17013 Begur 

Industrial 5.688.817,00  

35.108.972,00 2019 
Construcció i obres públiques  318.904,00  

Terciari 9.641.062,00  

Usos domèstics 19.460.189,00  

17013 Begur 

Industrial 5.543.992,00  

33.484.091,00 2020 
Construcció i obres públiques  376.342,00  

Terciari 8.814.797,00  

Usos domèstics 18.748.960,00  
Consum de energia elèctrica al municipi. Font: https://icaen.gencat.cat 

S'observa que: 

− el consum mitjà és de 33.044.017,25 kWh, assolint el 2019 els 35.108.972 kWh. 

− el consum mitjà per usos domèstics es un 54 % del consum total, assolint el 2019 el 56 %. 

− el consum mitjà per usos terciaris es un 28 % del consum total, seguit pel usos industrial 
con un consum mitjà del 17 %. 

Anàlogament, la següent taula mostra el consum de gas natural al municipi del any 2013 al 2020: 

MUNICIPI SECTOR CONSUM (Kwh) ANY 

17013 Begur Usos domèstics 254.376 2013 
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MUNICIPI SECTOR CONSUM (Kwh) ANY 

17013 Begur Usos domèstics 183.609 2014 

17013 Begur Usos domèstics 217.399 2015 

17013 Begur Usos domèstics 196.725 2016 

17013 Begur Usos domèstics 243.674 2017 

17013 Begur Usos domèstics 237.647 2018 

17013 Begur Usos domèstics 239.356 2019 

17013 Begur Usos domèstics 247.015 2020 
Consum de gas natural al municipi. Font: https://analisi.transparenciacatalunya.cat 

El consum mitjà és de 227.475 kWh, assolint el 2020 els 247.015 kWh. 

A continuació, s'identifiquen tot seguit les xarxes d’infraestructures energètiques existents al 
municipi. 

- Xarxa d’electricitat: D’acord amb el mapa Sistema eléctrico ibérico 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.  

3.12.5 Xarxa de telecomunicacions 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 02/11/2013 va donar conformitat al 
rest 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. 
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Plànol d’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: Telefónica 2017 

3.13 Recursos i demanda energètica 

Respecte el consum d’energia, el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 
(PECAC) aborda l’orientació de la política energètica catalana, integrant-ne els aspectes 
energètics amb els de la política de mitigació del canvi climàtic. 

D’acord amb l’Informe de seguiment del PECAC de 2016 realitzat per l’Institut Català d’Energia, el 
PECAC 2020 aporta una anàlisi de la realitat energètica de Catalunya estudiant de manera 
conjunta i coherent els diferents àmbits relacionats amb l’energia: eficiència energètica, energies 
renovables, qualitat de subministrament, planificació d’infraestructures energètiques, garantia 
d’abastament, recerca, desenvolupament tecnològic i innovació en l’àmbit energètic, entre 
altres. Aquesta tasca de planificació té el seu fonament en un exercici de prospectiva energètica 
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de Catalunya a l’horitzó de l’any 2030 (PROENCAT-2030), que aporta la visió estratègica que ha 
de conduir l’actuació de la Generalitat de Catalunya en matèria energètica i solucions concretes 
als reptes actuals en l’àmbit energètic.  

Els objectius que perseguia era l’acompliment a Catalunya dels objectius del paquet Energia i 
Clima de la Unió Europea en l’horitzó de l’any 2020: 

• Reduir en un 20% el consum d’energia primària l’any 2020 respecte un escenari 

tendencial del 2005. 

• Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle un 20% per l’any 2020 en relació a 
les de l’any 1990. 

• Assolir una participació del 20% de les energies renovables en el consum brut 
d’energia final l’any 2020. 

• Augmentar la participació de les energies renovables en el consum energètic del 
sector transport fins al 10% l’any 2020. 

Segons les dades elaborades per l’ICAEN, durant l’any 2019 el consum d’energia primària (és a 
dir, segons l’origen de l’energia) va ser de 25.371,2 ktep (milers de tones equivalents de petroli), 
xifra que reflecteix un creixement interanual de l’1,8% des de l’any 2014, quan va finalitzar la crisi 
econòmica. Més d’un 30% d’aquesta energia primària es va destinar a usos no energètics –
producció de productes químics, etc.- i a consums propis del sector energètic. Del total de 
l’energia primària consumida a Catalunya, un 46% ha estat petroli, un 24,5% nuclear i un 22,9% 
gas natural. Les energies renovables han suposat un 5,4% de l’energia primària consumida a 
Catalunya. 

Pel que fa al consum d’energia final (és a dir, l’energia que consumeixen els usuaris finals), a 
Catalunya l’any 2019 es van consumir 14.446,7 ktep, un 49,8% dels quals van ser productes 
petrolífers, un 25,1% energia elèctrica i un 20,4% gas natural. En el període 2014-2019 es 
constata una tendència al creixement del consum d’energia final, que es deu fonamentalment a 
l’increment de la demanda de combustibles per al transport, en especial per a l’aviació. 

El principal sector consumidor d’energia va ser el transport, amb un 45,1% del total, mentre que 
la indústria va absorbir el 25,5% del demanda d’energia final, el sector domèstic un 14,7%, els 
serveis un 13,1% i el primari, un 1,6% del total. 

Pel que fa al balanç elèctric de l’any 2020, la producció bruta d’energia elèctrica a Catalunya l’any 
2020 va ser de 45.315,2 GWh. L’energia nuclear va ser la principal font per a la producció 
d’electricitat i va generar el 54,9% del total, seguida dels cicles combinats (12,2%) i les centrals 
hidroelèctriques (12%). 

La producció d’electricitat amb energies renovables ha assolit el 19,8% del total. Tot i que el gruix 
de la generació renovable segueix recaient en les hidroelèctriques i malgrat l’estancament en la 
potència instal·lada d’energia eòlica (que ha generat un 5,8% de l’electricitat total), l’any 2020 
s’ha caracteritzat per un gran increment de les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic: es van 
posar en marxa 5.869 instal·lacions, 3,5 vegades més que l’any anterior, que van sumar un 
potència de 49,5 MW. 

El municipi de Begur és un consumidor net d'energia i no té producció energètica d'entitat dins el 
municipi. 

El consum elèctric mitjà és de 33.044.017,25 kWh, assolint el 2019 els 35.108.972 kWh. 
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El consum al 2020 de gas natural es de 247.015 kWh. 

Les energies renovables només tenen una presència testimonial dins el conjunt de les fonts 
energètiques. 

Cal recordar que el municipi disposa d'un Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), com s´ha 
detallat anteriorment (punt 2.5.5. Plans municipals). 

3.14 Gestió dels residus 

Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), l’any 2020 la generació de residus 
municipals a Begur va ser de 2,98 kg/hab/dia. És una quantitat superiora la mitjana comarcal -
2,14 kg/hab/dia- i que es troba bastant per sobre de la de Catalunya -1,40 kg/hab/dia-. El 
percentatge de recollida selectiva del mateix any va ser d’un 67,4%, força superior a la mitjana de 
la comarca que es va estimar en 47,2% i a la mitjana de Catalunya, estimat en el 45,9%. 

Segons les dades que constaven de les empreses concessionàries de la gestió de residus, l’any 
2000, la quantitat de residus generada per habitant i dia va ser de 4,1 Kg/hab/dia mentre que 
l’any 2001 aquest valor havia disminuït a 3,60 Kg/hab/dia. Amb les dades actuals s’observa una 
disminució important de la quantitat total de residus produïts. Tanmateix, aquestes xifres es 
troben molt per sobre de la mitjana de Catalunya (1,4 Kg/hab/dia). Aquest fet s’ha d’atribuir al 
pes importantíssim de la població flotant, lligada al turisme (recordem que la població de fet pot 
arribar a superar els 20.000 habitants durant el mes d’agost). 

La generació de residus industrials va ser de 987,04 tones l’any 2020. Pel que fa a l’activitat 
industrial, segons les dades d’aquell mateix any disponibles a l’IDESCAT, a Begur hi havien un 
total de 8 establiments que fan la declaració anual de residus. Aquest números suposen un 
percentatge baix respecte de la producció de residus de la comarca -14.832,69 tones i un total de 
238 establiments que feien la declaració anual, el que posa en evidencia l’escàs pes de l’activitat 
industrial en el municipi . 

Segons el que indica la Llei 6/93, elaborada per la Junta de Residus de la Generalitat de 
Catalunya, les competències i funcions dels municipis en matèria de gestió de residus són les 
següents: 

1. La gestió dels residus municipals. 

2. El municipi, independentment o associadament, ha de prestar, com a mínim, el servei de 
recollida, de transport, de valorització i de disposició del rebuig d’aquests residus, 
reglamentant la recollida selectiva dels residus municipals. 

3. El municipi ha de gestionar aquest servei segons les determinacions bàsiques següents: 

A) L’Ajuntament adquireix la propietat dels residus sempre que li siguin lliurats per a la 
recollida en les condicions que determini el reglament municipal del servei. 

B) L’Ajuntament ha de promoure la valorització dels residus en el marc del programa 
general que formuli la Generalitat. 

C) L’Ajuntament ha de prendre les mesures necessàries per garantir que en les operacions 
de gestió del servei es compleixen els objectius especificats per l’article 2. 

3.14.1 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.  
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Al 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 multi-fracció. 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. 

 

Calendari PaP (Font: Ajuntament de Begur) 

Recollida en àrees d’emergència (AE) 

El sistema de recollida basat en àrees d’emergència es va reestructurar per tal d’obtenir millors 
resultats a partir d’una bona racionalització. Es van redistribuir els contenidors i campanes 
preexistents localitzats les antigues 244 àrees d'aportació (AA), reubicant-los en 28 grans àrees o 
àrees d’emergència (AE).  

A part d'aquestes AE inicials, es van afegir dues àrees més: AE29 Forn de Calç-Camí vell de 
Regencós i AE30 Ses Planasses. Tots aquests punts disposaven de vàries campanes i contenidors 
distribuïdes de manera homogènia.  

Per tal de garantir la funcionalitat d’aquestes noves àrees es van establir en localitzacions en sòl 
de titularitat pública, a les entrades, sortides o als eixos principals de les urbanitzacions i disposar 
com a mínim d’un contenidor o campana de cadascuna de les cinc fraccions de recollida (vidre, 
envasos, orgànic, paper/cartró i rebuig). Es va aprofitar aquest canvi de model per introduir una 
nova fracció de recollida, la caixa destinada a les restes vegetals (11.000 litres), gestionada pel 
Consell Comarcal del Baix Empordà. 

Recollida en porta a porta 

El model de recollida porta a porta es dissenyà a partir dels contribuents a la taxa 
d’escombraries. Aquesta contribució es realitza de dues formes en funció del tipus d’usuari. Pel 
que fa als usuaris particulars, es va tenir en compte el rebut de l’aigua, ja que és a partir del qual 
es paga el rebut d’escombraries, d’aquesta manera el codi d’identificador d’usuari fou el número 
de contracte de l’aigua. Pel que fa a als grans productors, al tractar-se d’uns usuaris que paguen 
les escombraries a través d’un padró específic, es va prendre com a identificador, el que s’utilitza 
en la base de dades d’activitats econòmiques de l’ajuntament. 

A nivell organitzatiu, tenint en compte la dificultat de la zona del municipi es van establir dues 
rutes. En primer lloc la ruta dels usuaris domèstics del sector d’Esclanyà i les urbanitzacions, la 
qual incorporava els establiments d’aquest sector així com els establiments perifèrics del nucli i la 
zona de les platges. 

Aquesta ruta es va cobrir amb un vehicle de nova adquisició, amb dos compartiments que 
permetia recollir dues fraccions amb una sola passada. Pel que fa a la segona ruta, d’àmbit 
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geogràfic menor, incloïa exclusivament els usuaris domèstics i establiments inclosos dins el nucli 
de Begur. En total ambdues rutes consten de 46.5 km, comptats a partir dels eixos de carrer. 

Ampliació de la recollida en porta a porta 

A partir del desembre de 2017 s’incorporen progressivament al model Porta a Porta les zones de 
Les Rajoleries, Camí de Ses Vinyes i els Blanquers. Posteriorment, al mes de gener de 2018 es va 
ampliar al sector de la Xarmada, Mas Gispert i Mas Prats.  

En la primera quinzena del mes de febrer es va ampliar al sector del Barri Sant Josep i el nucli 
antic d’Esclanyà. La segona quinzena de març, coincidint amb Setmana Santa es va realitzar 
l’ampliació al sector d’Aiguablava, Fornells i Platja Fonda. Finalment, el dia 1 de juliol de 2018 es 
va ampliar definitivament a tot el municipi amb l’excepció de les urbanitzacions de Casa de Camp 
i Ses Costes. 

Per tal de realitzar el servei a tot el municipi s’han adquirit dos vehicles nous amb dos 
compartiments, del mateix model del que ja s’havia adquirit en la primera fase d’implementació 
del porta a porta. 

Reducció de les àrees d’emergència (AE) 

L’ampliació del sistema de recollida porta a porta ha estat directament proporcional a la reducció 
de les àrees d’aportació de residus. En l’actualitat, de les 28 àrees d’aportació inicials només en 
queden 11 (Ses costes, Esclanyà, Casa de Camp, Son Rich, Deixalleria, Sot d’en Ferrer, Sa Riera, 
Platja del racó, Corba carretera de sa Tuna i Camp de futbol). 

De la evolució de la implementació del servei es pot observar com el sistema de recollida porta a 
porta, implementat l’any 2017 i ampliat progressivament durant el 2018 ofereix uns nivells de 
recollida selectiva molt superiors als nivells obtinguts pels mateixos anys en el sistema de 
recollida en contenidors. Fent la comparativa amb les dades de l’Agència de Residus de Catalunya 
(ARC), l’any 2010 els nivells de separació de residus era del 30,04% i el mateix 2017 va arribar al 
53,25%. 

Els usuaris que no estan adherits al porta a porta o bé que no participen, continuen utilitzant les 
àrees d’aportació de residus i es continua sense separar correctament els residus. Per tant l’ús 
que estan fent d’aquestes àrees continua sense ser satisfactori. Cal destacar, contràriament al 
que succeeix amb el sistema de recollida PaP, que en àrees d’aportació, els mesos estivals son els 
més dolents pel que fa al nivell de separació de residus. Això significa que els usuaris de segona 
residència, que no participen al sistema de recollida porta a porta i que utilitzen les diferents 
àrees d’emergència (AE), no separen correctament els residus. 

El nivell d’adhesió d’usuaris al sistema de recollida PaP actualment es situa al 49%. Cal tenir en 
compte que aquesta dada es calcula sobre el 100% dels habitatges que es troben dins l’àmbit del 
PaP, no s’han tingut en compte els usuaris que es troben en les urbanitzacions de Casa de Camp i 
Ses Costes (160) usuaris, els quals representen aproximadament el 3% del total i 5.494 de 
contribuents a la taxa d’escombraries (dades de 2018). 

3.14.2 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. 
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La revisió 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: 

1. 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. 

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

3. 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. 

3.15 Medi socioeconòmic 

3.15.1 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.  

La població emigrada té un pes relativament important a Begur. Segons les dades publicades per 
l'INE a 1 de gener de 2022 el nombre d'habitants a Begur és de 4.177. el 24,16% (976) dels 
habitants empadronats al Municipi de Begur han nascut a aquest municipi, el 55,66% han emigrat 
a Begur des de diferents llocs d'Espanya, el 25,48% (1.029) des d'altres municipis de la província 
de Girona, el 15,82% (639) des d'altres províncies de la comunitat de Catalunya, el 14,36% (580) 
des d'altres comunitats autònomes i el 20,18% (815) han emigrat a Begur des d'altres països. 

El creixement natural de la població al municipi de Begur, segons les darreres dades publicades 
per l'INE per a l'any 2021 ha estat Positiu, amb 2 naixements més que defuncions. La mitjana 
d'edat dels habitants de Begur és de 45,55 anys: 

- la població menor de 18 anys a Begur és de 589 (299 H, 290 M), el 14,6%. 

- la població entre 18 i 65 anys a Begur és de 2.618 (1.324 H, 1.294 M), el 64,8%. 

- la població major de 65 anys a Begur és de 832 (397 H, 435 M), el 20,6%. 

3.15.2 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. 
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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. 

Segons les dades fetes públiques pel Ministeri d'Hisenda la renda bruta mitjana per declarant, al 
municipi de Begur el 2019 va ser de 30.555€, menor a la renda bruta mitjana de Catalunya, però 
superior a la de Girona i de la resta d’Espanya. 

3.15.3 Població activa i atur  

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a desembre de 2022 era de 2.188; del que 1.622 al règim 
general, 424 com a autònoms, menys de 5 al sector agrari, 62 al sector de la llar i 9 al sector del 
mar. 

Segons les dades publicades pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al mes de Desembre, el 
nombre total d'aturats és de 86, dels quals 32 són homes i 50 dones. 

Les persones més grans de 45 anys, amb 54 aturats, són el grup d'edat més afectat per l'atur; 
seguit dels que es troben entre 25 i 44 anys, amb 28 aturats. El grup menys nombrós són els 
menors de 25 anys, amb 0 aturats. 

Per sectors, a l'agricultura és on major nombre d'aturats existeix al municipi, amb <5 persones; 
seguit de les persones sense ocupació anterior, amb <5 aturats. El sector serveis amb 66 aturats, 
la construcció amb 9 aturats i per últim la indústria amb 8 aturats. 

3.16 Identificació de riscos naturals i tecnològics 

L'origen dels riscos considerats, és a dir, el medi en què s'inicien i les causes que els generen, són 
diversos i determinen els tipus de risc següents: 

- Riscos amb origen a l’entorn natural o riscos naturals 

- Riscos tecnològics: aquells que deriven de la pròpia activitat tecnològica. La situació de 
risc es generada per de la tecnologia desenvolupada per l'ésser humà. 

Primer de tot, cal destacar que el municipi de Begur disposa dels següents plans d'actuació 
municipal (es marquen en verd els que té homologats): 
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Plans de protecció civil de Begur. Font: Protecció Civil de Catalunya. 

A continuació es descriuen els possibles riscos. 

3.16.1 Risc geològic 

D’acord amb l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (en endavant, ICGC) de 21 
de gener de 2020, que remet a l’estudi de 26 de setembre de 2019 emès en la fase d’Avanç del 
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí, els sectors S-10 Rec de 
sa Tuna i S-28 Pedrera de s’Antiga tenen risc geològic amb una perillositat potencial mitjana o 
alta, els sectors S-4 Sud de Begur, S-5 Vancells, S-5.b Vancells-2, S-17 Font de la Salut, S-18 Oest 
de Begur, S-2 l’Arbreda, S-26 Bosc Major / es Valls S-27.a Marge esquerre de la Coma i S-27.b 
Marge dret de la Coma tenen risc geològic amb una perillositat potencial baixa, i la resta no 
tenen risc geològic aparent. 

3.16.2 Risc sísmic  

Catalunya es troba emplaçada en una zona de col·lisió entre les plaques tectòniques d’Europa i 
d’Àfrica. La convergència entre ambdues plaques i els terratrèmols resultants es produeixen amb 
poca freqüència i solen ser d’una intensitat moderada. En aquest sentit, ateses les 
característiques de l’emergència sísmica i la probabilitat de que es produeixi un fenomen 
d’aquestes característiques, es disposa del Pla especial d'emergències sísmiques a Catalunya 
(SISMICAT), aprovat per acord de GOV//149/2021, de 28 de setembre. Aquest pla sorgeix per la 
necessitat de disposar d’una planificació d’emergències que permeti afrontar i gestionar 
eficaçment les incidències i emergències que es puguin produir en l’àmbit del risc sísmic. El 
SISMICAT defineix diverses zones segons la seva perillositat a patir sismes i les característiques de 
cada lloc. Les actuacions d’un municipi davant d’una emergència sísmica queden reflectides en el 
Pla d’Actuació Municipal (PAM). També hi consten, a més, les actuacions encaminades a garantir 
l’operativitat dels mitjans humans i materials de què disposa. 

El Mapa de perillositat sísmica que es mostra a continuació s'ha obtingut prenent com a base el 
Mapa de zones sísmiques per un sòl mitjà (ICC, 1997) per un període de retorn de 500 anys, i 
tenint en consideració l'amplificació per efectes de sòl, entenent sòl des del punt de vista de 
l'enginyeria sísmica. 
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Al mapa següent es representen els valors de l’acceleració sísmica bàsica de la "Norma de 
Construción Sismorresistente Española" (NCSE-02) per un emplaçament en roca, d'obligat 
compliment, i la intensitat considerada al SISMICAT. Per a qualsevol municipi el color del punt 
indica la intensitat assignada al pla SISMICAT, mentre que el valor numèric indica l’acceleració 
sísmica bàsica assignada per la NCSE-02. 

 

Mapa d’intensitat sísmica considerant l’efecte del sòl. Font: SISMICAT 

Tal i com es mostra al mapa, Begur es troba situat en una zona de risc sísmic d’intensitat VI-VII. 
Per tant, tot i que no és obligat, es recomana disposar d’un Pla d’emergències per al municipi que 
té assignat un valor d’acceleració sísmica bàsica de 0,04 gal6. El municipi disposa d’un Pla d’acció 
municipal derivat de pla SISMICAT homologat per Protecció Civil. 

3.16.3 Risc d’inundació 

Els cursos hídrics mediterranis es caracteritzen per la seva estacionalitat, quan es produeixen 
precipitacions intenses i de curta duració, aquests recullen grans quantitats d’aigua i es poden 
formar avingudes sobtades d’aigua, provocant inundacions, generant danys humans i econòmics. 
Per aquest motiu, en els plans d’ordenació és necessari regular quins tipus d’usos s’han de 
permetre als marges d’aquests cursos, així com a les seves planes d’inundació i als punts 
d’evacuació d’aigües cap als cursos principals. 

De conformitat amb l'apartat segon de l'article 10 del Reial decret 903/2010, de 9 de juliol, 
d'avaluació i gestió de riscos d'inundació, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) elabora els mapes 
de perillositat i risc d'inundació així com la zonificació de l'espai fluvial del districte de conca 
fluvial de Catalunya elaborats en compliment de l'article 8 del Reial Decret esmentat.  

Els referits mapes de perillositat (MAPRI) elaborats el 2019 contenen  els documents següents:  

- Memòria. Revisió i actualització dels mapes de perillositat i risc d’inundació Districte de 
conca fluvial de Catalunya (2n cicle)  

 
6 Es defineix com un centímetre per segon quadrat (1 cm/s²) 
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- Trams de risc de tipologia fluvial  

La memòria del projecte exposat a consulta pública fixa l’objecte i àmbit de l’estudi i la 
metodologia general de redacció, amb les conclusions resultants.  La documentació sobre els 
trams de risc de tipologia fluvial, analitza de manera gràfica els mapes de perillositat per àmbits 
geogràfics específics, assenyalant els calats d’inundació per al període de retorn de 100 anys.  

Els estudis s’agrupen per conques hidrogràfiques, correspondria al municipi de Begur les que 
situades en que anomenen “Conques de les rieres de la Costa Brava Sud”. Entre la documentació 
que correspon als àmbits d’aquestes conques no es troba cap documentació gràfica que faci 
referència al municipi de Begur. 

D’acord amb l’informe de l’ACA) de 30 de maig de 2019, emès en la fase d’Avanç del Pla director 
urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí, 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.  

A aquests efectes, cal fer un estudi d’inundabilitat específic en les fases posteriors de 
planejament derivat, no essent imprescindible que s’avaluï dins la tramitació del present PDUM 
de Begur. L’informe emès per l’ACA el 29 de juny de 2020, sobre l’aprovació inicial del mateix Pla 
director, no aporta cap informació nova respecte als sectors de Begur.  

Finalment, al Pla INUNCAT només que s'ha identificat una zona de risc d'inundacions, dins de Sa 
Tuna, tal com s'aprecia a la figura següent de la pàgina oficial de Protecció Civil de Catalunya: 
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Zones potencialment inundables segons Pla INUNCAT. Font: https://pcivil.icgc.cat 

Per altre banda, l'estudi geomorfològic és una interpretació visual del terreny (relleu i 
morfologia) i es desenvolupa a partir d'estudis d'avingudes, fotografies aèries i visites a camp, 
que permeten una anàlisi del territori adjacent al sistema fluvial que ha patit inundacions 
anteriorment. La determinació es realitza a conques internes i conques intercomunitàries, als 
estudis de detall de geomorfologia (escala 1:5000) d'algunes conques, i també mitjançant les 
bases hidrogràfiques, topogràfiques, altimètriques, geològiques i de risc geològic de l'IICGC. 

Ja s’ha vist al punt 3.6.3. que hi ha a l'àmbit d'estudi tres zones potencialment inundables des del 
punt de vista geomorfològic: Sa Riera, Sa Tuna i Aiguablava. 

https://pcivil.icgc.cat/
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Zones inundables geomorfològicament. Font: https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html 

Com s’ha dit, Begur està obligat i disposa d'un pla d'actuació municipal associat a aquest tipus de 
risc derivat del pla INUNCAT i homologat per Protecció Civil. 

3.16.4 Risc d’incendi 

La superfície considerada forestal arbrada al municipi de Begur representa gairebé el 45% del 
territori a part dels amplis espais boscats que integren els teixits residencials dispersos. Si a 
aquest factor s’afegeix el clima mediterrani de Catalunya, amb estius calorosos i secs, el relleu 
força accidentat, i la distribució i tipus de població, resulta normal un significatiu risc d’incendi 
forestal per a gran part del municipi. 

Begur està declarat d’alt risc d’incendi forestal segons l’Annex del Decret 64/1995, de 7 de març, 
pel qual s’estableixen les mesures de prevenció d’incendis forestals. El Pla Especial d'Emergències 
per Incendis Forestals de Catalunya (INFOCAT) cataloga el municipi amb risc forestal amb una 
vulnerabilitat Alta. És per aquest motiu que el municipi està obligat pel seu perill qualificat d’Alt a 
fer el Pla d’Actuació Municipal (PAM) per incendis forestals.  

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, Aigua Xellida, Sant Josep i Cantallops. 
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El municipi de Begur està afectat per la Llei 5/2003, modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener, 
de mesures de prevenció d’incendis forestals en els nuclis de població, les urbanitzacions, les 
edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals o en el perímetre de 500 m que els 
envolta. Aquesta llei estableix que els ajuntaments han de realitzar un mapa i un document 
adjunt on s’identifiquin els subjectes obligats a prendre mesures de prevenció. Així mateix, 
hauran de complir les obligacions establertes per l'article 3 de la Llei 5/2003, tant pel termini en 
què s'han de dur a terme com de les mesures a realitzar. 

El nombre d’incidències ocorregudes els darrers anys ha estat prou important, si bé la majoria 
dels incendis han afectat superfícies relativament petites. Únicament els incendis ocorreguts a 
Can Rastell el 1994, al Puig de Sa Guàrdia el 1999, a la punta de la Creu el 2001 i el Puig d’en Bona 
el 2005 afectaren una superfície considerable. 

No hi ha cap Agrupació de Defensa Forestal (ADF) al municipi. La major part de les parcel·les 
forestals són de petites dimensions, i no són explotades; d’altra banda, i els propietaris sovint 
viuen fora del municipi. Aquests fets han dificultat en gran mesura l’acord entre propietaris per a 
la creació d’una ADF. El Parc de bombers més proper es situa a les afores de Palafrugell.  

A continuació es presenta la informació del Pla INFOCAT on es representen les zones en perill 
d’incendi i les zones vulnerables a incendis. El perill municipal es determina de forma estàtica (no 
considerant la dinàmica de canvis que genera les condicions metrològiques) d'acord als estudis 
de la Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge, i té en 
compte el perill d'ignició i el de propagació, que depenen de factors històrics, de vegetació, 
orogràfics i climàtics. La vulnerabilitat municipal es determina considerant els elements 
vulnerables inclosos en terreny forestal o en una distància inferior a 500 metres d'aquests, 
classificant aquests elements vulnerables en cinc grups: poblament, elements especialment 
perillosos, infraestructures, espais naturals protegits i models de combustible. 

         

Zones perill d’incendis (esquerra) i vulnerables a incendis en (dreta). Font: https://pcivil.icgc.cat 

Com s’ha dit, Begur està obligat i disposa d'un pla d'actuació municipal associat a aquest tipus de 
risc derivat del pla INFOCAT i homologat per Protecció Civil. 

https://pcivil.icgc.cat/
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3.16.5 Risc químic en establiments industrials 

A Begur no s’identifica cap activitat que disposi de pla d’emergència per estar afectada pel RD 
1254/1999 per activitats que es trobin incloses dins del Pla d'Emergència Exterior del Sector 
Químic de Catalunya, aprovat per acord GOV/29/2015, de 3 de març i actualitzat per la Comissió 
de Protecció Civil de Catalunya de 06/10/2022 (PLASEQCAT). 

El PLASEQCAT determina una zona d’intervenció i zona d’alerta en tres escenaris diferents en 
funció dels possibles accidents. El mapa de protecció civil indica els radis de les zones 
d’intervenció i alerta màximes de les empreses que afecten el municipi. En el mapa s’indiquen les 
franges de seguretat amb control d’elements vulnerables compatibles (no ús residencial ni de 
pública concurrència, excepte usos industrials compatibles) conjuntament amb la Zona de 
confinament general. 

Segons el que estableix la normativa aplicable, (Resolució IRP/971/2010, de 31 de març, per la 
qual es dona publicitat als criteris per a l’elaboració dels informes referents al control de la 
implantació denous elements vulnerables compatibles amb la gestió dels riscos de protecció 
civil), s’han de definir al planejament la Zona d’assegurament de la capacitat d’autoprotecció: 

a) Zona d’indefensió envers l’autoprotecció: franja de seguretat amb control d’elements 
vulnerables compatibles (no ús residencial ni de pública concurrència, excepte usos 
industrials compatibles) per a assegurar la capacitat d’aplicació de les mesures 
d’autoprotecció per part de la població, en base a la proximitat de la població al focus de 
l’emergència, temps de resposta i efectes possibles 

b) Zona d’intensitat límit a l’exterior 

c) Zona de confinament general 

No s'ha identificat cap perill, per la qual cosa es considera una perillositat potencial nul·la. No 
obstant això, Begur disposa d'un pla d'actuació municipal derivat del pla PLASEQCAT. 

3.16.6 Risc en el transport de matèries perilloses 

El Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per 
carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT) té per finalitat disposar d'una planificació 
d'emergències que permeti afrontar i gestionar eficaçment les incidències i emergències que es 
puguin produir en l'àmbit del risc en el transport de les mercaderies perilloses per carretera i 
ferrocarril. Ha d'establir l'estructura de resposta, l'operativa i els procediments necessaris per 
gestionar qualsevol emergència associada al transport de mercaderies perilloses per carretera i 
ferrocarril, amb la finalitat de minimitzar el risc i garantir la seguretat de les persones i la 
protecció dels béns, infraestructures i el medi ambient. 

El Pla TRANSCAT incorpora mapes d’abast autonòmic sobre el flux de mercaderies perilloses 
transportades tant per carretera com per ferrocarril. D’acord amb el Mapa de planificació 
municipal TRANSCAT, el municipi de Begur té un nivell de perill baix. 
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Risc de perill  per transport de matèries perilloses. Font: https://pcivil.icgc.cat 

S’indica el nivell de perill per a cada municipi en relació al transport de mercaderies perilloses per 
mode viari. El nivell de perill té en compte, a banda del flux de mercaderies perilloses, la tipologia 
de les substàncies transportades. El perill pot venir donat per un tram de xarxa viària que travessi 
el terme municipal o bé per un tram que, sense travessar el territori, es trobi a una distància igual 
o inferior a 500 metres del terme municipal. 

L’àmbit d’estudi es troba catalogat amb baix perill, per la qual cosa es considera una perillositat 
potencial nul·la. No obstant això, Begur disposa d'un pla d'actuació municipal derivat del pla 
TRANSCAT. 

3.16.7 Risc de contaminació marina 

El PLA ESPECIAL D’EMERGÈNCIES PER CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES MARINES DE CATALUNYA 
(CAMCAT, Revisió 2015) determina per a cada municipi del litoral, el perill i la vulnerabilitat 
globals de contaminació accidental de les aigües marines, i també el risc com a combinació del 
perill i la vulnerabilitat. El perill té en compte els focus fixos i mòbils i la vulnerabilitat es 
determina per a aspectes sòcio-econòmics i també mediambientals. 
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Zones perill  (esquerra) i vulnerabilitat (dreta) a la contaminació marina. Font: https://pcivil.icgc.cat 

Com s’ha vist, Begur està obligat i disposa d'un pla d'actuació municipal associat a aquest tipus de 
risc derivat del pla CAMCAT i homologat per Protecció Civil. 

3.17 Síntesi del perfil ambiental del municipi. Diagnosi ambiental i 
elements significatius ambientalment 

3.17.1 Ordenació i ocupació del sòl 

• 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). 

https://pcivil.icgc.cat/
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• 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 vital 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 466,7 
m2/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. 

• La Revisió del POUM de 2003 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 pla general municipal de ordenació (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. 

3.17.2 Aspectes ambientals  

• A l'àmbit d'estudi existeixen tres unitats geomorfològiques: el massís de Begur, el 
corredor de Palafrugell i la plana d’Esclanyà i el sistema de dunes continentals. A més, en 
trobem tres espais d’interès geològic: les discordances de la platja del Racó i de la punta 
de la Creu, el massís de Begur, l’Eixam de dics a Aiguablava i Aigua-Xellida. 

En aquest espai fortament humanitzat molts afloraments han anat desapareixent per l'explotació 
en pedreres i per efectes de la urbanització. El geòtop del massís de Begur constitueix un singular 
recurs científic i didàctic que es troba sota l'amenaça de desaparèixer. 

• La qualitat atmosfèrica de l’àmbit es bona  

Els nivells de qualitat de l’aire mesurats pel diòxid de nitrogen, el diòxid de sofre, el monòxid de 
carboni, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, les partícules en suspensió 
de diàmetre inferior a 2,5 micres, el benzè i el plom, són inferiors als valors límit definits perla 
normativa vigent. 

A l'àmbit d'estudi hi ha zones A4 de sensibilitat acústica alta i B1 de sensibilitat acústica 
moderada. 

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. 

• 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. 
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• 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. 

La xarxa hidrològica està formada per cursos d’aigua poc importants i amb un cabal escàs, en la 
majoria dels casos de curs estacional, 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. 

• 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. 

• L’aqüífer de la Fossa de Palafrugell està inclòs dins del Decret 328/88 pel qual 
s’estableixen normes de protecció i addicionals. 

La contaminació difosa per nitrats és la responsable de l'incompliment químic de la massa d'aigua 
definida en l’àmbit: Paleògens del Baix Ter. 

• 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. 

• A l'àmbit d'estudi existeixen hàbitats d’interès comunitari amb protecció prioritària i no 
prioritària 

Son els següents: 1120 Herbassars de fanerògames marines (Posidonion oceanicae), 1240. Penya-
segats amb vegetació de les costes mediterrànies (amb Limonium ssp. endèmics), 2270. Dunes 
amb boscos de Pinus pinea i/o Pinus pinaster, d'interès prioritari, 9330. Suredes de Quercus súber 
i 9340. Alzinars de Quercus ilex i Quercus rotundifolia.  

Per altra banda, existeixen 5 zones amb presència de les espècies vegetals catalogades com 
amenaçades. 

A l'àmbit d'estudi existeixen hàbitats faunístics (els hàbitats forestals, els hàbitats associats als 
cursos d'aigua, els penya-segats litorals, les zones de conreu) amb presència de espècies de fauna 
interessants i, fins i tot, amenaçades i protegides. 
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• 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’Hàbitats, d’àmbit 
europeu. 

La revisió del POUM Begur 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-. 

• 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 sobrefreqüentació 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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• Existeixen diferents àrees amb característiques ambientals i paisatgístiques homogènies 
per a les quals és important preservar els seus valors socials, estètics, històrics, simbòlics i 
ecològics.  

Son les sis següents: la serralada del litoral amb les valls que formen els cursos d’aigua cap al 
litoral, la línia de costa amb penya-segats i cales, la plana agrícola d’Esclanyà, els nuclis antics de 
l’interior, els antics nuclis mariners, les urbanitzacions de baixa densitat. 

• Existència de Parc Natural, PEIN i Xarxa Natura 2000.  

Es possible d’ampliar els límits de l’espai d’interès natural Muntanyes de Begur, incorporant certs 
sectors que connectarien zones ja protegides. 

• El inventari de elements del patrimoni històric-artístic i arquitectònic es ample 

Inclou jaciments arqueològics, edificis amb grau de protecció integral, àrees de protecció 
ambiental en nuclis urbans, masies i edificacions en sòl no urbanitzable amb grau de protecció 
integral, i altres masies i cases rurals.  

Per altra banda, existeix un patrimoni d’arquitectura moderna de notable interès. 

• Respecte als riscos naturals i tecnològics, únicament son alts el riscos d’incendi forestal i 
de contaminació marina 

Existeix una perillositat potencial nul·la quant risc químic, una perillositat potencial baixa en 
quant a risc sísmic, riscos geològics i risc en transport de matèries perilloses. No obstant, el 
municipi s’ha declarat d’alt risc d’incendi amb un perill bàsic d’incendi forestal molt alt en la 
major part del municipi i també s’ha determinat com alta la seva vulnerabilitat a la contaminació 
accidental de les aigües marines. I mes lluny, existeix un cert risc d’inundació a la zona de Sa Tuna 
i de Aiguablava. 

3.17.3 Infraestructures i serveis 

• 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. 
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• 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.  

3.17.4 Medi socioeconòmic, població, necessitat d’habitatges i dotacions  

• 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. 
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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 2020, el sector terciari contribuïa en un 83,5 % al VAB provincial de Girona, un 68,4 % al 
conjunt de la comarca (Comarques Gironines) i un 74 % al total de Catalunya. 

• 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. 
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• 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. 

4. OBJECTIUS, CRITERIS I OBLIGACIONS DE PROTECCIÓ 
AMBIENTAL  

Els objectius fonamentals del present document inicial estratègic son:   

1) obtenir una radiografia exhaustiva dels aspectes ambientals més rellevants del conjunt 
de la matriu territorial del terme de Begur,  

2) influir en la presa de decisions del desenvolupament tècnic i normatiu del Pla,  

3) confeccionar una primera valoració de la viabilitat ambiental de la proposta, amb la 
finalitat que el Pla incorpori adequadament els aspectes ambientals en termes de 
sostenibilitat.   

De manera més detallada: 

1.  Concretar la definició dels propòsits i els objectius ambientals generals de l’avanç de la 
modificació del Pla especial, els quals seran un dels principals fils conductors del procés de 
redacció, tramitació i desenvolupament del mateix.  

2.  Elaborar una caracterització del conjunt del territori per conèixer amb detall les condicions i 
l’estat actual del medi físic, natural, antròpic, així com els riscos ambientals existents.  

3.  Definir mapes de sensibilitat ambiental que tinguin en compte els aspectes ambientals més 
rellevants i que influeixin directament en la proposta d’actuació, especialment en la 
zonificació dins de la fase d’avanç de Pla. Atenent a les característiques ambientals del 
territori, concretament als seus valors, vulnerabilitats i riscos, s’obtindrà un reconeixement 
detallat de la sensibilitat ambiental del medi físic, del medi natural, del paisatge i dels riscos 
naturals de l’àmbit de desenvolupament urbanístic.  

4.  Establir objectius i criteris ambientals específics que resolguin problemàtiques ambientals, 
conservin qualitats del territori, posant el principal focus d’atenció en garantir que l’avanç del 
Pla es desenvolupi de la forma ambientalment més satisfactòria.   

a) Garantir la sostenibilitat global del model d’ordenació: ocupació i consum del sòl, 
mobilitat i eficiència energètica, estructura i identitat del sòl no urbanitzat, fragmentació 
territorial, riscs naturals i tecnològics, etc. Això implica intervenir sobre les formes de 
creixement urbanístic, el cicle de l’aigua, l’ambient atmosfèric, la gestió dels residus, la 
sostenibilitat i eco-eficiència en la urbanització i l’edificació, la biodiversitat territorial, la 
permeabilitat ecològica i el patrimoni natural en general, i la qualitat del paisatge.   

b) Les indicacions sobre les àrees d’actuació mediambiental que resulten del marc dels 
programes i les estratègies comunitàries (VIII Programa de medi ambient de la Unió 
Europea):  

La proposta del VIII PMA té per objecte accelerar la transició cap a una economia 
climàticament neutra, eficient en l'ús dels recursos i regenerativa, que retorni al planeta 
més del que en pren. Reconeix que el benestar humà i la prosperitat depenen de la 
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salubritat dels ecosistemes en què ens movem. Sobre la base del Pacte Verd Europeu, té 
els sis objectius prioritaris següents: 

- assolir l'objectiu de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle per al 
2030 i la neutralitat climàtica per al 2050 

- millorar la capacitat d'adaptació, reforçar la resiliència i reduir la vulnerabilitat al 
canvi climàtic 

- avançar cap a un model de creixement regeneratiu, dissociar el creixement 
econòmic de l'ús dels recursos i la degradació del medi ambient, i accelerar la 
transició a una economia circular 

- perseguir l'objectiu zero en matèria de contaminació, també per a l'aire, l'aigua i 
el sòl, i protegir la salut i el benestar dels europeus 

- protegir, conservar i recuperar la biodiversitat, i millorar el capital natural (en 
particular de l'aire, l'aigua, el sòl, els boscos, l'aigua dolça, els aiguamolls i els 
ecosistemes marins) 

- reduir les pressions mediambientals i climàtiques relacionades amb la producció i 
el consum (especialment en els àmbits de l'energia, el desenvolupament 
industrial, els edificis i les infraestructures, la mobilitat i el sistema alimentari) 

5.  Discutir les diferents alternatives urbanístiques i justificar l’opció amb majors beneficis 
ambientals. 

Es pot dir, que a grans trets, els objectius ambientals amb els quals haurà de ser coherent la 
modificació, d’acord amb el marc jurídic internacional, comunitari, estatal i autonòmic són els 
següents:  

- Afrontar els factors causants del canvi climàtic i preparar-se per a afrontar-ne l’impacte 
mitjançant estratègies d’adaptació. 

- Aconseguir un aprofitament sostenible dels recursos naturals, amb especial atenció a 
l’aigua i l’energia. 

- Fer front a totes les formes de contaminació i restaurar els ambients i àrees ja degradats, 
inclosos el sòl, les aigües i l’atmosfera. 

- Aturar la pèrdua de biodiversitat dels ecosistemes i les espècies. 

- Protegir i gestionar adequadament el paisatge. 

4.1 Objectius i obligacions de protecció ambiental aplicables a l’àmbit 
del Pla 

Tenint en compte l’interès territorial del POUM, es considera rellevant exposar, sense tenir un 
caràcter exhaustiu, els principals objectius generals de protecció mediambientals fixats a l’àmbit 
internacional, comunitari europeu, estatal, autonòmic o local que tenen relació amb la redacció 
del pla.  

4.1.1 Obligacions en matèria de desenvolupament sostenible 

De manera preliminar, i tenint en compte quin és el full de ruta global pels propers anys per tal 
d’avançar cap a un desenvolupament sostenible, és necessari considerar el marc dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides establerts per l’Agenda 2030 i 
subscrits per l’Estat Espanyol i pel Govern de Catalunya. 
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D’entre els 17 objectius de l’agenda 2030, en destaquem aquells que sectorialment incideixen 
més específicament en l’avaluació ambiental estratègica: 

• Objectiu 6. Assegurar la disponibilitat i la sostenibilitat de la gestió de l’aigua i el 
sanejament per a tothom. 

• Objectiu 7. Assegurar el accés a l’energia per a tothom de manera assequible, sostenible i 
de confiança. 

• Objectiu 8. Promoure la sostenibilitat inclusiva i el creixement econòmic sostenible 

• Objectiu 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i 
innovadora. 

• Objectiu 11. Fer ciutats i assentaments humans inclusius, segurs, resilients i sostenibles. 

• Objectiu 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles 

• Objectiu 13. Fer accions urgents per combatre el canvi climàtic i els seus impactes. 

• Objectiu 14. Conservar i fer un ús sostenible d’oceans, mars i recursos marins. 

• Objectiu 15. Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible d’ecosistemes, gestió 
sostenible dels boscos, lluita contra la desertització, aturada i reversió de la degradació 
dels sòls. 

En matèria de desenvolupament sostenible cal tenir en compte les següents instruments: 

Pla Nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya  (aprovat el 25 de setembre 
de 2019) que implementa l’Agenda 2030, i un sistema integrat de fites i indicadors relatius als 
ODS de les Nacions Unides en matèria de sostenibilitat.  

El Pla inclou 920 compromisos del Govern per assolir els 17 ODS. Té una doble dimensió: 810 
compromisos són a assolir a Catalunya i 110 són compromisos de Catalunya al món. Són objectius 
programàtics, acordats de forma interdepartamental. El Pla és un instrument de planificació 
dinàmic, que vincula els compromisos per a l’horitzó 2030 amb el marc normatiu i de planificació 
territorial i sectorial vigent i/o en fase d’elaboració per garantir la seva integració en el conjunt de 
l’actuació de la Generalitat de Catalunya. 

L’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya en l’horitzó 2026 (aprovada el 
31/08/2010) és el full de ruta que fixa les línies i els objectius estratègics clau per garantir la 
transició de Catalunya cap a una economia segura, ecoeficient i de baix contingut en carboni, 
basada en l’eficiència en el consum de recursos i en la minimització dels impactes sobre la salut i 
el medi a Catalunya i al món. 

L’agenda 21 local de Begur (abril 2003) on es defineixen 7 Línies Estratègiques Ambientals i els 18 
Programes d’Actuació a dur a terme. 

Línies Estratègiques:  

- Línia Estratègica 1 Implementació de l’Agenda 21 Local  
- Línia Estratègica 2 Potenciació d’un desenvolupament urbanístic i territorial compatible 

amb la protecció dels sistemes naturals i la qualitat de vida.  
- Línia estratègica 3 Impuls d’un turisme de baix impacte, diversificant l’oferta i implicant el 

sector en els conceptes de sostenibilitat  
- Línia Estratègica 4 Millora dels serveis que garanteixen la seguretat i la qualitat de vida 

dels ciutadans  



 
 

130 

DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC. Avanç de Pla d'ordenació urbanística municipal de Begur. 

- Línia Estratègica 5 Impuls de la gestió municipal en la recollida de residus i neteja viària 
amb implicació dels sectors turístic comercial i de la ciutadania  

- Línia Estratègica 6 Tendència cap a un ús sostenible de l’aigua, preservant els recursos 
hídrics del municipi, aplicant polítiques d’estalvi d’aigua i vetllant pel seu reciclatge  

- Línia Estratègica 7 Millora de l’eficiència energètica al municipi i foment de l’ús 
d’energies renovables 

El Pacte Verd Europeu ,aprovat al desembre de 2019, es el full de ruta per fer que l'economia de 
la UE sigui sostenible transformant els reptes en matèria de clima i medi ambient en oportunitats 
en totes les àrees d'actuació i fent que la transició sigui justa i integradora per a tothom. Inclou 
accions per impulsar l'ús eficient dels recursos mitjançant el pas a una economia neta i circular i 
aturar el canvi climàtic, revertir la pèrdua de biodiversitat i reduir la contaminació. Descriu les 
inversions necessàries i els instruments de finançament disponibles, i explica com garantir una 
transició justa i integradora. 

El Pacte verd europeu ha desplegat un important paquet normatiu que requereix l’adaptació de 
les legislacions dels països membres en molt poc temps.  

En línia amb el Pacte verd europeu, s’està desplegant el VIII Programa de medi ambient de la 
Unió Europea (aprovat el 6/04/22). El VIII PMA servirà de guia per a l'elaboració i l'aplicació de 
les polítiques mediambientals fins al 2030. Té per objectiu accelerar la transició ecològica de 
manera justa i inclusiva, amb l'objectiu a llarg termini «Viure bé, respectant els límits del nostre 
planeta» d'aquí al 2050. Els sis objectius prioritaris temàtics del VIII PMA es refereixen a la 
reducció de les emissions de gasos amb efecte d' hivernacle, l'adaptació al canvi climàtic, un 
model de creixement regeneratiu, un objectiu zero en matèria de contaminació, la protecció i 
recuperació de la biodiversitat i la reducció dels principals efectes climàtics i mediambientals 
associats a la producció i al consum. 

4.1.2 Obligacions en matèria de sòl 

En matèria de sòls cal tenir en compte les següents instruments: 

• Conveni de Nacions Unides de lluita contra la desertificació (1994). 

L’objectiu 15 dels ODS 2030 fa referencia a la necessitat de protegir i regenerar els sòls. Es 
L'objectiu 15.3 sobre neutralitat de degradació del sòl compromet al següent: "per al 2030 
combatre la desertificació, restaurar terres i sòls degradats, incloses les terres afectades per 
la desertificació, la sequera i les inundacions, i esforçar-se per aconseguir un món neutre en 
la degradació de la terra". 

• L'Estratègia de la UE per a la Protecció del Sòl per al 2030. Estableix un marc i mesures 
concretes per protegir i restaurar els sòls i garantir que s'utilitzin de forma sostenible. 
Estableix una visió i objectius per aconseguir sòls saludables per al 2050, amb accions 
concretes per al 2030. També anuncia una nova llei sobre la salut del sòl per al 2023 per 
garantir la igualtat de condicions i un alt nivell de protecció mediambiental i de la salut. 

A nivell de la UE, actualment no hi ha un marc general vinculant que defineixi 
estratègicament les prioritats polítiques o els paràmetres per a la protecció del sòl. Els 
resultats de la protecció del sòl en les altres lleis es deriven principalment com a 
conseqüència del compliment d'objectius ambientals que no estan explícitament centrats en 
el sòl, com ara reduir la contaminació, compensar les emissions de gasos d'efecte hivernacle i 
prevenir altres amenaces ambientals:  
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- Llei de restauració de la natura 
- Directiva de Responsabilitat Mediambiental 
- Directiva d'Emissions Industrials 
- Directiva d'Avaluació d'Impacte Ambiental 
- Directiva de fangs de depuradora 
- Regulació sobre fertilitzants 
- Reglament mercuri 
- Ordenació del territori, canvi d'usos del sòl i regulació forestal 
- Política Agrària Comuna 

Altres estratègies europees  relacionades  serien: 

- Estratègia del sòl de la UE per al 2030 
- Estratègia temàtica del sòl de la UE (2006) 
- Pla d'acció d'economia circular 
- Estratègia de biodiversitat de la UE per al 2030 
- Pla d'acció contra la contaminació zero 
- Estratègia de granja a forquilla 
- Estratègia forestal 

• Programa d' Acció Nacional contra la Desertificació (PAND) d’Espanya. Es el programa 
aprovat per Espanya per donar compliment a les obligacions com a paos signants del Conveni 
de Nacions Unides de lluita contra la desertificació. 

• Legislació i normativa sobre sòls contaminats: 

ESTATAL: 

Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment 
contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats. (versió 
en castellà) 

Ordre PRA/1080/2017, de 2 de novembre, per la qual es modifica l'annex I del Reial Decret 
9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació d'activitats potencialment 
contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats (versió 
en castellà) 

Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (versió en 
castellà) 

 CATALANA 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus. 

4.1.3 Obligacions en matèria d’ambient atmosfèric  

La Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, relativa a la 
qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa té com a objectiu general definir 
els principis bàsics d’una estratègia comuna dirigida a: 

- Definir i establir objectius de qualitat de l’aire ambient per evitar, prevenir o reduir els 
efectes nocius per a la salut humana i pel medi ambient en el seu conjunt.  
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- Avaluar, basant-se en mètodes i criteris comuns, la qualitat de l’aigua ambient als estats 
membres.   

- Disposar d’informació sobre la qualitat de l’aire ambient amb l’objectiu d’ajudar a combatre 
la contaminació atmosfèrica i altres perjudicis i controlar l’evolució a llarg termini i les 
millores resultants de les mesures nacionals i comunitàries. 

- Assegurar que aquesta informació estigui a disposició dels ciutadans.  

- Mantenir la qualitat de l’aire, quan sigui bona, i millorar-la en els altres casos.  

- Finalment, fomentar l’increment de la cooperació entre els Estats membres per reduir la 
contaminació atmosfèrica.  

La Directiva 2008/50/CE es desenvolupa a l’àmbit estatal, per la Llei 34/2007, de 15 de 
novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera, el Reial decret 102/2011, de 28 de 
gener, relativa a la millora de la qualitat de l’aire i els Reials decrets 678/2014 i 39/2017 pels 
quals es modifica el Reial decret 102/2011. 

També a nivell estatal, cal tenir en compte el Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació; així 
com el Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència 
energètica en instal·lacions de enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
complementaries EA-01 a EA-07.   

A Catalunya destaca el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, horitzó 2020, que té 
per objectiu assolir els nivells de qualitat de l’aire per a les partícules de diàmetre inferior a 10 
micres (PM10) i el diòxid de nitrogen (NO2) als nivells que determina la legislació europea a les 
zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric.  

Legislativament també cal tenir en compte: 

- El Decret 226/2006, de 26 de maig,  pel qual es declaren zones de protecció especial 
d’ambient atmosfèric. 

- El Decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica 
dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de 
l'atmosfera.  

- La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.  

- La Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció 
del medi nocturn i el Decret 190/2015, de 25 d'agost, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament.  

- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció de la contaminació acústica i el Decret 
176/2009 pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos. 

4.1.4 Obligacions en matèria de canvi climàtic  

Els acords i la normativa més destacats associats al canvi climàtic que cal tenir en compte són els 
següents: 

• Internacional  
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- Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, Nova York, 9 de maig de 1992  
Objectiu: l’estabilització de les concentracions de gasos amb efecte hivernacle a 
l’atmosfera que eviti interferències antropogèniques perilloses en el sistema climàtic.  

- COP21: Acords de París sobre el canvi climàtic. entrada en vigor el 4 de novembre de 
2016.  - Objectiu: mantenir l'augment de la temperatura d'aquest segle molt per sota dels 
2 ºC, preferiblement sota 1,5 ºC, respecte a nivells preindustrials i reforçar la capacitat 
per afrontar els impactes del canvi climàtic 

- Nova Agenda Urbana derivada de la III Conferència sobre habitatge i desenvolupament 
urbà celebrada a Quito (2016).  

• Unió Europea 

• La Llei Europea del Clima (juny, 2021) és «la llei de lleis» que estableix el marc legislatiu 
de la UE en matèria de clima per als pròxims trenta anys. Imposa  a tots els països 
membres de la UE aconseguir la neutralitat climàtica d'aquí al 2050. A més, estableix un 
objectiu vinculant per a la Unió de reducció de les emissions netes de gasos d'efecte 
hivernacle (les emissions una vegada deduïdes les absorcions) en, almenys, un 55 % el 
2030 respecte als nivells de 1990. 

- El 05/10/2016 la Unió Europea ratifica l’Acord de Paris, actualment en vigor. El 
compromís de contribució a la reducció d’emissions de la UE (NDC) era de reduir el 40% 
de les emissions a l’any 2030, respecte a les que havia l’any 1990. Actualment la UE està 
pendent d’aprovar un major compromís de reducció fins al 55% les seves emissions per a 
l’any 2030 (Paquet de mesures “Objectiu 55”).   

- Directiva 2003/87/CE per la qual s’estableix un règim per al comerç de drets d’emissió de 
gasos amb efecte d’hivernacle. Directiva (UE) 2018/410, per la qual es modifica la 
Directiva 2003/87/CE per tal d’intensificar les reduccions d’emissions de forma eficaç en 
relació amb els costos i facilitar les inversions en tecnologies hipocarbòniques, així com la 
Decisió (UE) 2015/1814  

- Marc legislatiu energia i clima; conté mesures per lluitar contra el canvi climàtic i 
promoure les energies renovables. Entre elles, estableix els esforços que haurà de fer 
cada estat membre per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en sectors 
com el transport, l’agricultura o residus.  Actualment en revisió, pendent de l’aprovació 
de les mesures del Paquet «Objectiu 55» ("fit for 55" en anglès). 

Dins aquest marc de ccompromisos de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, 
almenys, un 55% respecte al 1990, i atès que la manera d' assolir aquestes reduccions és 
diferent segons els sectors afectats, es treballa en dos grans blocs sectorials des de l' any 
2005:  

Els sectors més intensius en l'ús de l'energia (generació d'electricitat, refinament, 
siderúrgia, fabricació de ciment, paper i cartró, vidre, productes ceràmics, etc.) que es 
regulen de forma conjunta a la UE sota el Sistema Europeu de Comerç de Drets d'Emissió 
(EU ETS per les seves sigles en anglès) creat per la Directiva 2003/87/CE,  i que 
representen al voltant del 40% de les emissions de la Unió Europea. Aquests hauran de 
reduir les seves emissions en un 61% respecte als nivells d' emissió que tenien l' any 
2005.  

Els sectors restants (edificació, transport, agricultura i ramaderia, gestió de residus, gasos 
fluorats i petita indústria no inclosa en el bloc anterior) es regulen amb objectius 
nacionals i representen prop del 60% de les emissions. Són els coneguts com a sectors 
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difusos. Aquestes emissions s'hauran de reduir en un 40% respecte als nivells de l'any 
2005. Aquest és el paquet d’objectius on el planejament urbanístic pot incidir de forma 
més directa. 

- Paquet «Objectiu 55» 

El juliol de 2021 la Comissió Europea va presentar un conjunt de propostes legislatives, 
conegut com a Paquet Fit for 55 encaminades a revisar i actualitzar la legislació de la UE i 
posar en marxa noves iniciatives per tal de garantir que les polítiques de la UE s'ajustin a 
aquest nou objectiu del -55%. L'objectiu d'aquest paquet de propostes és proporcionar 
un marc coherent i equilibrat per assolir els objectius climàtics de la UE que garanteixi 
una transició equitativa i socialment justa; mantingui i reforci la innovació i la 
competitivitat de la indústria de la UE garantint alhora unes condicions de competència 
equitatives respecte als operadors econòmics de tercers països; i sustenti la posició de 
lideratge de la UE en la lluita mundial contra el canvi climàtic. Les propostes es troben 
actualment en negociació. 

 

- El Programa Europeo sobre el Canvi Climàtic ha evolucionat cap a l’estratègia europea 
anomenada Nou pacte verd (New Geen Deal) aprovat el 19/01/2020 que incorpora 
l’estratègia de la UE en canvi climàtic, entre altres coses. 

- COM (2021) 82.Final. de 24/02/21.Forjar una Europa resilient al canvi climàtic — La nova 
estratègia d'adaptació al canvi climàtic de la UE. 

• Estatal  

- Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030.  

- Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia 2007-2012-2020.  

- Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió de 
gasos amb efecte d’hivernacle. 
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- Llei 7/2021, de 20 de maig de 2021, de canvi climàtic i transició energètica. 

• Autonòmic  

- Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.  

- Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica 
i l'impuls a les energies renovables.  

- Decret llei 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies 
renovables distribuïdes i participades.  

- Pla Energia i Canvi Climàtic 2012-2020.  

- Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic per l'horitzó 2030 (aprovada el 
17/01/2023). Estableix 76 objectius operatius que es despleguen en 312 mesures 
d’adaptació per als diversos sistemes naturals, àmbits socioeconòmics i territoris de 
Catalunya. 

- Estratègia pel desenvolupament sostenible de Catalunya (2026).  

- Tercer informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya.  

- Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adaptació de criteris ambientals i 
d’eco eficiència en les edificis. 

També cal tenir en compte l’Acord del Govern de Declaració d’Emergència Climàtica, amb el 
qual s’assumeixen diversos compromisos entre els que es troben la transició cap a un model 
energètic cent per cent renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat i assumir un model de 
mobilitat urbana basat, d'una banda, en el transport públic, el vehicle compartit i els modes 
de micromobilitat i, de l'altra, en vehicles d'emissió zero.  

• Local 

A escala local, Begur és municipi signatari del Pacte d’alcaldes, document en el qual es va 
comprometre a complir els objectius per la UE en termes de reducció d’emissions de CO2 i, 
per tant, disposa de Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES). 

4.1.5 Obligacions en matèria d’aigua  

En matèria d’aigua, és la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 
d’octubre de 2000, per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política 
d’aigües (coneguda com a Directiva Marc de l'Aigua o DMA), la que marca els objectius 
ambientals on el planejament territorial i urbanístic té incidència i que són, especialment: 

• Prevenir el deteriorament addicional i protegir i millorar l’estat dels ecosistemes 
aquàtics i dels ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels 
ecosistemes aquàtics.  

• Promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg termini dels recursos 
hídrics disponibles.  

• Protegir i millorar el medi aquàtic, entre d’altres formes.  

• Reduir de forma significativa la contaminació de les aigües subterrànies i evitar noves 
contaminacions.  

• Contribuir a pal·liar els efectes de les inundacions i les sequeres.  

• Protegir les aigües territorials. 
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En el marc de l’aplicació d’aquesta Directiva cal, en concret a nivell autonòmic, tenir present les 
disposicions del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, 3er cicle de planificació 
2022-2027, sobretot el Programa de Mesures; així com el Pla sectorial de cables de manteniment 
de les conques internes de Catalunya. I, per altra banda, l'aplicació a nivell estatal de l'Estratègia 
Comuna d'Implantació de l'esmentada DMA. 

Cal garantir també el compliment del que determina el Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de 
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües; el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de 
novembre, text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya, el Reial decret 849/1986, 
de 11 d’abril, Reglament de domini públic hidràulic; el Decret 380/2006, de 10 d’octubre, pel qual 
s’aprova el reglament de la planificació hidrològica; el Reial decret 907/2007, de 6 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la planificació hidrològica; el Decret 31/2009, de 24 de febrer, pel 
qual es delimita l’àmbit territorial del districte de conca fluvial de Catalunya i l’Ordre 
ARM/2656/2008, de 10 de setembre, per la qual s’aprova la instrucció de la planificació 
hidrològica. 

4.1.6 Obligacions en matèria de biodiversitat i de connectivitat 
ecològica  

Diverses estratègies recullen, des de fa anys, els objectius per lluitar contra la pèrdua de 
biodiversitat a diferents escales, des de l’Estratègia global per a la conservació de la biodiversitat 
(1992), el Conveni de Rio sobre la diversitat biològica (1992) -CDB-, l’Estratègia de la Unió 
Europea per a la biodiversitat (2021), el Pla estratègic estatal del patrimoni natural i de la 
biodiversitat a 2030 de l’estat espanyol (2022) i l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat 
de Catalunya (2018). 

Podem considerar: 

• Internacional 
- Conveni internacional sobre diversitat biològica (CDB) 

La darrera conferència de les parts (desembre 2022) del CDB va aprovar el “Marc mundial 
de la diversitat biològica Kunming-Montreal”. El Marc mundial té 23 metes orientades a 
l'acció per adoptar mesures urgents en el decenni fins al 2030. Entre aquestes fites a 
assolir el 2030, s' inclou el següent: 

- la conservació i gestió efectiva del 30% de la superfície terrestre i de la superfície 
marina, mitjançant una xarxa d' àrees protegides;  

- evitar qualsevol extinció d'espècies amenaçades, a causa de causes humanes;   

- la planificació espacial favorable per a la biodiversitat a tot el territori; 

- la reducció de la contaminació, incloent-hi la reducció del risc dels pesticides d'alta 
perillositat almenys a la meitat, així com el descens de pèrdua de nutrients al medi 
ambient, també a la meitat;  

- eliminar, minimitzar i reduir els impactes derivats de les espècies exòtiques 
invasores, a través de la identificació i gestió de les vies d' entrada d' espècies 
al·lòctones, reduint almenys a la meitat les taxes d' introducció i establiment d' 
aquestes espècies;  

- minimitzar l' impacte del canvi climàtic sobre la biodiversitat i promoure l' adaptació, 
mitigació i reducció de riscos de desastres mitjançant solucions basades en la natura. 
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- la plena integració de la biodiversitat en les polítiques sectorials, en especial dels 
sectors amb major impacte per a la biodiversitat com l' agricultura, la pesca, la gestió 
forestal i l' aqüicultura. 

- la mobilització de recursos de totes les fonts, domèstiques i internacionals, públiques 
i privades, per al finançament necessari per a l' execució del marc mundial. 

- identificar, eliminar i revertir els incentius i subsidis perjudicials per a la biodiversitat. 

- aconseguir la participació justa i equitativa en els beneficis que es derivin de la 
utilització dels recursos genètics i de la informació digital sobre seqüències de 
recursos genètics. 

• Unió Europea 

- Directiva 209/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre, relativa a 
la conservació del les aus silvestres (Directiva d’aus).  

- Directiva 92/46/CEE del Consell, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats 
natural i la flora i fauna silvestres (Directiva Hàbitats). 

- L'estratègia de biodiversitat de la UE per al 2030 (21/06/2021). 

- Proposta de Llei de restauració de la natura de la UE (22/06/22). Encara no està aprovada 
pel parlament europeu i proposa els següents objectius: 

- objectius basats en la legislació existent (per a aiguamolls, boscos, praderies, rius 
i llacs, brucs i matolls, hàbitats rocosos i dunes) - millorar i restablir els hàbitats 
biodiversos a gran escala, i recuperar les poblacions d'espècies millorant i 
ampliant els seus hàbitats, 

- Insectes pol·linitzadors – revertint el declivi de les poblacions de pol·linitzadors 
per al 2030, i aconseguint una tendència creixent per a les poblacions de 
pol·linitzadors, amb una metodologia per al seguiment regular dels 
pol·linitzadors, 

- ecosistemes forestals: aconseguint una tendència creixent a la fusta morta de 
peu i estirada, boscos envellits desiguals, connectivitat forestal, abundància d'aus 
forestals comunes i estoc de carboni orgànic, 

- ecosistemes urbans: sense pèrdua neta d'espai verd urbà el 2030 i augment de la 
superfície total coberta per l'espai verd urbà el 2040 i el 2050, 

- ecosistemes agrícoles: l'augment de les papallones de pastures i les aus de les 
terres de conreu, l'estoc de carboni orgànic als sòls minerals de les terres de 
cultiu i la proporció de terres agrícoles amb característiques paisatgístiques d'alta 
diversitat; restauració de torberes drenades sota ús agrícola, 

- ecosistemes marins : restaurar hàbitats marins com ara fons de praderies 
marines o fons de sediments que aporten beneficis significatius, fins i tot per a la 
mitigació del canvi climàtic, i restaurar els hàbitats d'espècies marines 
emblemàtiques com dofins i marsopes, taurons i aus marines, 

- connectivitat fluvial: identificar i eliminar barreres que impedeixen la 
connectivitat de les aigües superficials, de manera que almenys 25 000 km de 
rius es restaurin a un estat de lliure circulació el 2030. 
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• Espanya 

A escala estatal, cal destacar la Llei 7/2018, de 20 de juliol, de modificació de la Llei 42/2007, de 
13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, el Reial Decret 139/2011, de 4 de 
febrer, que desenvolupa el llistat d’espècies silvestres en règim de protecció especial i el catàleg 
d’espècies amenaçades, i el Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg 
espanyol d’espècies exòtiques invasores. 

La connectivitat ecològica apareix com una de les diferents eines per afrontar la pèrdua de 
biodiversitat i per superar les seves principals causes. El document redactat pel Departament de 
Medi Ambient i Habitatge “Bases per a les directrius de connectivitat ecològica de Catalunya”, 
proposa 68 directrius elaborades seguint criteris de caire sectorial. Seguidament es escullen les 
directrius que poden tenir una major capacitat d’incidència en el cas del POUM de Begur: 

✓ Protecció dels components del medi natural que permeten el manteniment de la 
comunitat ecològica i la funcionalitat dels ecosistemes.  

✓ Delimitació dels punts crítics per al manteniment de la connectivitat ecològica i previsió 
de les mesures de caire urbanístic que permetin revertir la situació.   

✓ Adequació dels usos admesos en els sectors de sòl no urbanitzable amb valor més 
connectiu per tal de que no comprometin el manteniment de la seva funció connectiva.  

✓ Tractament del límits urbans i integració dels principis de permeabilització i l’establiment 
d’itineraris paisatgístics.  

✓ Establiment de mesures de gestió activa en els sòls no urbanitzables per tal 
d’incrementar el grau de protecció activa preventiva dels sòls amb interès connector.  

✓ Reconeixement dels valors i les funcions dels components de l’estructura agrària 
d’interès connector i adopció de mesures necessàries per la seva protecció.  

✓ Aplicació dels “Criteris d’intervenció en espais fluvials” i les “Recomanacions tècniques 
per al disseny d’infraestructures que interfereixen en l’espai fluvial” redactat per 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 

• Catalunya 

A Catalunya, el 17 de juliol de 2018 el Govern de la Generalitat va aprovar l’Estratègia del 
patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya (Acord GOV/54/2018, de 17 de juliol), el 
document de planificació estratègica que defineix el full de ruta de les polítiques de conservació 
de la natura a Catalunya per als propers anys. L’Estratègia és un document imprescindible per 
implementar a Catalunya allò que estableixen el Conveni de diversitat biològica de Nacions 
Unides, de 1992, el Pla 2011-2020 que el desplega i l’Estratègia 2020 sobre biodiversitat de la 
Unió Europea. 

L’Estratègia catalana s’estructura en 6 àmbits d’actuació, per cada un dels quals s’estableixen uns 
objectius estratègics per a l’any 2030, uns objectius operatius i unes línies d’actuació 
específiques. 

- Àmbit 1. Coneixement, informació i seguiment del patrimoni natural  

✓ Incrementar la informació i el coneixement dels components del patrimoni natural i del 
seu estat de conservació  



 
 

139 

DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC. Avanç de Pla d'ordenació urbanística municipal de Begur. 

✓ Millorar la integració, el tractament i l’accessibilitat de la informació sobre el patrimoni 
natural 

- Àmbit 2. Conservació dels components del patrimoni natural en el context del canvi global 

✓ Reforçar la gestió activa i adaptativa del Sistema d’espais naturals protegits de Catalunya 

✓ Millorar la conservació de les espècies autòctones, els ecosistemes i la geodiversitat 

✓ Enfortir la gestió preventiva i evitar la pèrdua neta de biodiversitat en l’àmbit de 
l’avaluació ambiental 

- Àmbit 3. Model territorial  

✓ Planificar la infraestructura verda i integrar-la en l’ordenació del territori 

✓ Restaurar i millorar la funcionalitat de la infraestructura verda 

- Àmbit 4. Integració del patrimoni natural en les polítiques sectorials  

✓ Millorar la contribució de les polítiques agrícoles, ramaderes i forestals a la conservació 
del patrimoni natural i la biodiversitat 

✓ Compatibilitzar les activitats marítimes i pesqueres amb la conservació de la biodiversitat 

✓ Incrementar la implicació del sector empresarial i financer en la conservació del 
patrimoni natural 

✓ Avançar en la compatibilitat de la caça i la pesca continental amb la conservació de la 
biodiversitat 

✓ Fomentar la compatibilitat de les activitats turístiques, esportives i de lleure a l’aire lliure 
amb la conservació de la natura i el desenvolupament socioeconòmic 

- Àmbit 5. Organització administrativa, marc legal i fiscalitat 

✓ Adaptar els instruments de govern del patrimoni natural als nous reptes de conservació i 
fer-los més efectius  

✓ Implantar instruments financers i de fiscalitat favorables a la conservació del patrimoni 
natural 

- Àmbit 6. Implicació de la societat 

✓ Ampliar la conscienciació de les persones en relació amb el patrimoni natural i la 
biodiversitat 

✓ Augmentar la participació individual i col·lectiva en la conservació del patrimoni natural i 
la biodiversitat  

Hi ha un nombrós nombre de normatives que afecten directa o indirectament la biodiversitat i en 
regules diferents aspectes (creació d’espais protegits, protecció de flora i fauna, protecció 
patrimoni geològic, forestal, etc). Tota aquesta legislació s’ha de tenir en compte a l’hora de 
planificar en allò que el municipi pugui resultar afectat. En l’àmbit de Catalunya podríem 
destacar: 

- LLEI 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals. 

- DECRET 172/2008, de 26 d'agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de 
Catalunya. 
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- DECRET 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. 

- L’aprovació dels diferents espais de la xarxa natura 2000 i els seus plans d’ordenació. 

- ORDRE de 5 de novembre de 1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona 
amenaçada a Catalunya. 

4.1.7 Obligacions en matèria de paisatge  

El Conveni europeu del paisatge, ratificat per l’Instrument publicat al BOE núm. 31 l’1 de març de 
2008, té com a objectius el foment de la protecció, la gestió i la planificació del paisatge, i 
l’organització a escala europea en qüestions paisatgístiques. 

A Catalunya existeix la llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció i gestió del paisatge que constitueix 
el marc normatiu i de referència sobre el qual es fonamenten les polítiques de paisatge de la 
Generalitat de Catalunya. Té per objecte el reconeixement, la protecció, la gestió i l’ordenació del 
paisatge, a fi d’harmonitzar la preservació dels seus valors patrimonials, culturals, econòmics i 
socials, amb un mode de desenvolupament sostenible. Amb aquesta finalitat, aquesta llei 
impulsa la plena integració del paisatge en el planejament i en les polítiques d’ordenació 
territorial i  urbanístiques, i també en les altres polítiques sectorials que hi incideixen de manera 
directa o indirecta. 

Segons s’estableix a l’article 2 de la llei catalana del paisatge, els principis que han d’inspirar 
l’actuació dels poders públics en matèria de paisatge són: 

• Afavorir l’evolució harmònica del paisatge d’acord amb els conceptes d’utilització 
racional del territori, de desenvolupament urbanístic sostenible i de funcionalitat 
dels ecosistemes.  

• Preservar, amb l’adopció de mesures protectores del paisatge, el dret dels 
ciutadans a viure en un entorn culturalment significatiu.  

• Reconèixer que el paisatge és un element de benestar individual i col·lectiu que, a 
més de valors estètics i ambientals, té una dimensió econòmica, cultura, social, 
patrimonial i identitària.  

• Considerar les conseqüències sobre el paisatge de qualsevol actuació d’ordenació 
i gestió del territori i valorar els efectes de l’edificació sobre el paisatge.   

• Afavorir la cooperació entre les diverses administracions públiques en 
l’elaboració i l’execució del planejament i de les polítiques de paisatge.  

• Promoure la col·laboració de la iniciativa pública i privada en l’impuls 
d’actuacions, l’adopció d’instruments i la presa de decisions sobre el paisatge.  

• Impulsar la participació en les polítiques de paisatge dels agents socials, 
professionals i econòmics, especialment dels col·legis professionals, les 
universitat, les associacions de defensa de la natura i els representants de les 
organitzacions empresarials i sindicals.   

• Fomentar la formació en matèria de paisatge. 

El Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines.va ser elaborat per l'Observatori del Paisatge, 
lliurat al Departament de Territori i Sostenibilitat i aprovat pel Edicte de 30 de novembre de 
2010, sobre la Resolució d'aprovació definitiva del Catàleg de paisatge de les Comarques 
Gironines. 



 
 

141 

DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC. Avanç de Pla d'ordenació urbanística municipal de Begur. 

En l’àmbit del paisatge també és d’aplicació la normativa de patrimoni històric, pel que hi ha les 
obligacions determinades a l’àmbit internacional per la Convenció sobre la Protecció del 
Patrimoni Mundial, Cultural i Natural, i a l’àmbit europeu Conveni marc sobre el valor del 
patrimoni per a la societat, Consell d’Europa, 2005, a Catalunya, la Llei de 9/1993, de 30 de 
setembre, que regula el patrimoni cultural i a l’àmbit estatal la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
patrimoni històric espanyol. 

4.1.8 Obligacions en matèria de mobilitat  

En termes de mobilitat cal destacar en l’àmbit comunitari l’Estratègia Transport 2050 del Llibre 
Blanc de la Unió Europea i en l’àmbit estatal l’Estratègia espanyola de mobilitat sostenible. 

A Catalunya, cal tenir en compte principalment el Pla estratègic d’infraestructures de transport 
de Catalunya 2006-2026, la Llei 9/2003, de la mobilitat, el Pla estratègic de la bicicleta a 
Catalunya i el Pla de transport de viatgers de Catalunya 2020.  

4.1.9 Obligacions en matèria de residus  

En matèria de residus cal esmentar el Reial decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s'aprova el 
Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 

La Llei de l'Estat 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, va modificar el règim de la 
planificació en l'àmbit dels residus en establir l'obligació de les comunitats autònomes d'elaborar 
plans de gestió de residus i programes de prevenció de residus, d'acord amb el Pla estatal marc 
de gestió de residus (PEMAR) 2016-2022 i el Programa estatal de prevenció de residus 2014-
2020.  

Algunes de les disposicions normatives catalanes (lleis i decrets) més recents en matèria de 
residus que cal tenir en compte són les següents: 

• Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.  

• Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. 

Modifica el Decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus, i de la Llei 20/2009 , de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats. 

Modifica la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels 
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  

• Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i el sector públic. 

Modifica el text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, 
del 21 de juliol. 

Modifica la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels 
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

Modifica la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.  

• Llei 9/2011, del 20 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. 

Modifica la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats.  
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Modifica el text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, 
del 21 de juliol.  

• Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

Modifica la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de fiançament de les infraestructures de gestió dels 
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  

• Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre 
els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya  

• Decret 98/2015, de 9 de juny, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a 
Catalunya.  

• Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció.  

• Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus industrials 
de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de 
gestió de residus.  

• Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus municipals 
de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals.  

• Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial 
d'infraestructures de gestió de residus municipals.  

• Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió 
de residus en els dipòsits controlats. 

• Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus. 

4.2 Objectius i criteris ambientals adoptats a l’Avanç del POUM  

Els elements claus que, d’acord al Avanç del POUM, serviran per a definir el model urbanístic es 
defineixen 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: 

• Reducció de la ocupació del sòl. 

• Preservació i millora dels corredors verds. 

• Millora de la percepció paisatgística. 

• Millora de les infraestructures i serveis. 

4.2.1 Reducció de la ocupació del sòl 

La revisió del POUM planteja una forta reducció de les actuals reserves d’expansió urbana 
extensiva i afavoreix 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 re-
urbanització i dotacions de serveis de les antigues urbanitzacions per consolidar adequadament 
aquest teixits residencials amb les condicions adequades.  
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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.  

4.2.2 Preservació i millora dels 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.  

4.2.3 Millora de la percepció paisatgística 

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:  
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- 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. 

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 re-urbanització 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.  

4.2.4 Millora de les 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 punts conflictius: 
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- 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 de 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 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. 

 

5. ANÀLISI D’ALTERNATIVES I JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE 
L’ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ PROPOSADA 

5.1 Descripció i anàlisi de les alternatives 

En aquest apartat es presenten les alternatives que s’han tingut en compte en la formulació de la 
proposta d’Avanç del POUM de Begur. Es proposa l’anàlisi de tres alternatives d’ordenació. 

5.1.1 Alternativa 0 

Aquesta alternativa 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 a l’avanç 
del Pla.. 

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. 
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5.1.2 Alternativa 1 

Aquesta alternativa 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. 

5.1.3 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 a l’avanç del pla. 

Els sòls que el POUM vigent classifica com urbanitzables pròxims al nucli de Begur es podrien 
desenvolupar i esdevenir sòls urbans d’extensió. 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: 

Opció 1:  

En aquesta primera opció la revisió del POUM s’adapta estrictament a les determinacions del Pla 
director urbanístic del litoral gironí: 



 
 

147 

DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC. Avanç de Pla d'ordenació urbanística municipal de Begur. 

• 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. 

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. 

5.2 Justificació ambiental de l’alternativa d’ordenació seleccionada  

En el moment de redacció d'aquest DIE, s'està en disposició de descartar l'alternativa 0 i 
l'alternativa 1 de desenvolupament del POUM, ja que - com es pot veure al punt 6.1.3. Avaluació 
del grau de compliment dels objectius ambientals de les diferents alternatives proposades per 
l'Avanç del POUM – l'alternativa que dona millor resposta a la consecució dels objectius 
ambientals definits és aquesta alternativa 2. 

D'altra banda, en el mateix punt es veurà que entre l'opció 1 i 2 d'aquesta alternativa 2 no hi ha 
diferència en el resultat de la valoració semi quantitativa realitzada; únicament es distingirien 
que l'opció 1 asseguraria una integració paisatgística millor, mentre que l'opció 2 permetria una 
millor habilitació d'espais per a equipaments comunitaris. Per tant, pel que fa a una valoració 
ambiental qualsevol de les dues opcions seria acceptable. 
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6. AVALUACIÓ AMBIENTAL DE L’AVANÇ DEL POUM I 
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS AMBIENTALS 
ESTABLERTS 

6.1 Coherència entre els objectius ambientals i l’estratègia 
d’ordenació  

6.1.1 Objectius específics de protecció ambiental aplicables al Avanç del 
POUM  

A. MODEL D’OCUPACIÓ I ORDENACIÓ DEL SÒL: minimitzar el consum del sòl i racionalitzar -ne 
l’ús, d’acord amb un model urbanístic globalment eficient i atent als condicionants ambientals 
existents.  

A-1 Garantir una ordenació urbanística eficient, especialment pel que fa  a la funcionalitat i 
al consum de recursos, i adaptada a les característiques ambientals del sector i el seu 
entorn.  

A-2 Establir la zonificació i els usos del sector potenciant la seva plurifuncionalitat i 
autonomia. 

A-3 Possibilitar una mobilitat sostenible mitjançant la planificació integrada dels usos del 
sòl i del transport. 

A-4 Adoptar un model d’ordenació urbanística energèticament eficient.  

A-5 Reducció de la ocupació del sòl. 

B. AMBIENT ATMOSFÈRIC (I): minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i 
el canvi climàtic i, en general, reduir al màxim les emissions de substàncies contaminants.  

B-1 Optimitzar l’eficiència energètica de l’ordenació urbanística i de les pròpies edificacions 
garantint la màxima reducció de la seva contribució al canvi climàtic.  

B-2 Fomentar l’ús d’energies netes i la reducció de l’ús de les energies no renovables. 

B-3 Prevenir i corregir les immissions i les fonts d’emissions contaminants.  

AMBIENT ATMOSFÈRIC (II): prevenir i corregir la contaminació acústica, lluminosa i 
electromagnètica. 

B-4 Mantenir la població exposada a nivells acústics permesos per la legislació. 

B-5 Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior (públic i privat) i evitar -ne els 
fluxos hemisferi superior, la intrusió lluminosa i l’impacte negatiu sobre els organismes 
vius.  

B-6 Regular la implantació de les instal·lacions de radiocomunicació i de transport 
d’energia elèctrica, per tal de minimitzar els seus efectes sobre els éssers vius i el paisatge.  
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C. CICLE DE L’AIGUA: compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua, garantir -ne la 
disponibilitat i racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model urbanístic globalment 
eficient.   

C-1 Prevenir el risc d’inundació, evitant l’afectació a béns i persones. 

C-2 Protegir la xarxa hídrica i els espais fluvials  

C-3 Garantir la disponibilitat de l’aigua i fomentar-ne l’estalvi i la reutilització en l’espai 
urbà. 

C-4 Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua en l’edificació. 

C-5 Preservar i millorar la qualitat de l’aigua.  

D. BIODIVERSITAT, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL: considerar la 
biodiversitat urbana en l’ordenació i conservar els elements d’interès natural.  

D-1 Establir, com a element bàsic i vertebrador de l’ordenació adoptada, un sistema 
d’espais lliures que respongui, entre d’altres, a criteris de biodiversitat urbana, físicament 
continu i connectat amb les xarxes urbanes i les xarxes territorials exteriors.  

D-2 Fomentar la naturalització de l’espai urbà.  

D-3 Preservació i millora dels corredors verds. 

E. PAISATGE: integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i garantir-ne la qualitat. 

E-1 Millora de la percepció paisatgística 

F. SERVEIS: garantir -ne la disponibilitat. 

F-1 Millora de les infraestructures i serveis. 

G. GESTIÓ DE MATERIALS: minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels materials i el 
medi ambient en general. GESTIÓ DE RESIDUS: fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus 
urbans i, si és el cas, facilitar la disponibilitat d’instal·lacions adequades per al seu tractament.  

G-1 Implantar l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients per a la reutilització i la 
recollida selectiva dels residus.  

G-2 Promoure en els edificis la previsió d’espais i instal·lacions que facilitin la recollida 
selectiva dels residus i, en general, les operacions de gestió.  

G-3 Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l ’objectiu de minimitzar 
els impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la durabilitat, la reutilització i el 
reciclatge. 
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6.1.2 Ordre jeràrquic dels objectius específics de protecció ambiental 
aplicables al Avanç del POUM 

Per a portar a terme l’avaluació ambiental de les diferents alternatives considerades i de la 
proposta de pla escollida, s’han fixat un conjunt d’objectius i criteris ambientals específics.  

En la concreció d’aquests objectius i criteris específics s’ha tingut en compte: 

• Els objectius generals exposats en l’apartat anterior, objectius de protecció 
mediambientals fixats a l’àmbit internacional, comunitari europeu, estatal, autonòmic i 
local. 

• Els elements rellevants de la situació actual del medi, els condicionants ambientals propis 
de l’àmbit. 

• Les característiques inherents al mateix Avanç del POUM de Begur. 

La concreció dels objectius ambientals per avaluar la sostenibilitat ambiental del POUM, 
classificats segons l’aspecte ambiental al qual es refereixen i amb indicació del seu ordre 
jeràrquic segons importància relativa s’exposen a la taula següent. 
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ASPECTES AMBIENTALS OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS JERARQUITZACIÓ 

A. OCUPACIÓ I 
ORDENACIÓ DEL SÒL 

Minimitzar el consum del sòl i racionalitzar -ne 
l’ús, d’acord amb un model urbanístic globalment 
eficient i atent als condicionants ambientals 
existents. 

A-1 Garantir una ordenació urbanística eficient, especialment pel que fa  a la funcionalitat i al 
consum de recursos, i adaptada a les característiques ambientals del sector i el seu entorn. 

SECUNDARI 

A-2 Establir la zonificació i els usos del sector potenciant la seva plurifuncionalitat i autonomia. SECUNDARI 

A-3 Possibilitar una mobilitat sostenible mitjançant la planificació integrada dels usos del sòl i del 
transport. 

SECUNDARI 

A-4 Adoptar un model d’ordenació urbanística energèticament eficient. SECUNDARI 

A-5 Reducció de la ocupació del sòl PRIORITARI 

B. AMBIENT ATMOSFÈRIC 

Minimitzar els efectes del planejament sobre la 
qualitat de l’aire i el canvi climàtic i, en general, 
reduir al màxim les immissions de substàncies 
contaminants. 

B-1 Optimitzar l’eficiència energètica de l’ordenació urbanística i de les pròpies edificacions 
garantint la màxima reducció de la seva contribució al canvi climàtic. 

SECUNDARI 

B-2 Fomentar l’ús d’energies netes i la reducció de l’ús de les energies no renovables SECUNDARI 

B-3 Prevenir i corregir les immissions i les fonts d’emissions contaminants. SECUNDARI 

Prevenir i corregir la contaminació acústica, 
lluminosa i electromagnètica. 

B-4 Mantenir la població exposada a nivells acústics permesos per la legislació. SECUNDARI 

B-5 Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior (públic i privat) i evitar -ne els fluxos 
hemisferi superior, la intrusió lluminosa i l’impacte negatiu sobre els organismes vius. 

SECUNDARI 

B-6 Regular la implantació de les instal·lacions de radiocomunicació i de transport d’energia 
elèctrica, per tal de minimitzar els seus efectes sobre els éssers vius i el paisatge. 

SECUNDARI 

C. CICLE DE L’AIGUA 

Compatibilitzar el planejament amb el cicle 
natural de l’aigua, garantir -ne la disponibilitat i 
racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un 
model urbanístic globalment eficient. 

C-1 Prevenir el risc d’inundació, evitant l’afectació a béns i persones. SECUNDARI 

C-2 Protegir la xarxa hídrica i els espais fluvials SECUNDARI 

C-3 Garantir la disponibilitat de l’aigua i fomentar-ne l’estalvi i la reutilització en l’espai urbà. PRIORITARI 

C-4 Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua en l’edificació. SECUNDARI 

C-5 Preservar i millorar la qualitat de l’aigua. PRIORITARI 

D. BIODIVERSITAT, 
CONNECTIVITAT 
ECOLÒGICA I PATRIMONI 
NATURAL 

Considerar la biodiversitat urbana en l’ordenació i 
conservar els elements d’interès natural. 

D-1 Establir, com a element bàsic i vertebrador de l’ordenació adoptada, un sistema d’espais lliures 
que respongui, entre d’altres, a criteris de biodiversitat urbana, físicament continu i connectat amb 
les xarxes urbanes i les xarxes territorials exteriors. 

SECUNDARI 

D-2 Fomentar la naturalització de l’espai urbà. SECUNDARI 

D-3 Preservació i millora dels corredors verds PRIORITARI 

E. PAISATGE 
Integrar el paisatge en el procés de planejament 
urbanístic i garantir-ne la qualitat. 

E-1 Millora de la percepció paisatgística PRIORITARI 

F. SERVEIS Garantir -ne la disponibilitat F-1 Millora de les infraestructures i serveis PRIORITARI 

G. GESTIÓ DE RESIDUS I 
DE MATERIALS 

Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus 
urbans i, si és el cas, facilitar la disponibilitat 
d’instal·lacions adequades per al seu tractament. 

G-1 Implantar l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients per a la reutilització i la recollida 
selectiva dels residus. 

SECUNDARI 

G-2 Promoure en els edificis la previsió d’espais i instal·lacions que facilitin la recollida selectiva dels 
residus i, en general, les operacions de gestió. 

SECUNDARI 

Minimitzar l’impacte de la construcció sobre el 
cicle dels materials i el medi ambient en general. 

G-3 Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l ’objectiu de minimitzar els 
impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la durabilitat, la reutilització i el reciclatge. 

SECUNDARI 

Ordre jeràrquic per la aplicació dels principis ambientals al Avanç del PDUM de Begur 
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6.1.3 Avaluació del grau de compliment dels objectius ambientals de les 
diferents alternatives proposades pel Avanç del POUM 

S’ha realitzat una valoració del canvi que suposaria l’adopció de les alternatives plantejades en 
referència als objectius ambientals descrits amb anterioritat. Aquesta valoració s’ha fet en funció 
del grau de millora de cada un dels objectius ambientals específics prioritaris d’acord amb el 
següent criteri: 

• Grau de compliment: Insuficient  

Valoració: - 

Significat: Els objectius no es compleixen amb un grau de satisfacció suficient 

• Grau de compliment: Suficient  

Valoració: + 

Significat: Els objectius es compleixen amb un grau de satisfacció acceptable  

• Grau de compliment: Satisfactori  

Valoració: ++ 

Significat: Els objectius es compleixen amb un grau de satisfacció alt 

• Grau de compliment: No avaluable  

Valoració: 0  

Significat: Aspecte que no es pot avaluar per manca de concreció en l’alternativa 

A continuació es mostra una taula resum amb els resultats comparatius de l’avaluació de les 
diferents alternatives plantejades a l’Avanç del POUM de Begur.  

Es pot veure que l'alternativa que dona millor resposta a l'assoliment dels objectius ambientals 
definits es la alternativa 2. I entre l’opció 1 i 2 d’aquesta alternativa 2, no hi ha diferència en el 
resultat de la valoració semi quantitativa; no obstant això, l'opció 1 asseguraria una integració 
paisatgística millor, mentre que l'opció 2 permetria una millor habilitació d'espais per a 
equipaments comunitaris. 
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ASPECTES AMBIENTALS OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 
ALTERNATIVA 2. 

OPCIÓ 1 
ALTERNATIVA 2. 

OPCIÓ 2 

A. OCUPACIÓ I 
ORDENACIÓ DEL SÒL 

Minimitzar el consum del sòl i racionalitzar -ne 
l’ús, d’acord amb un model urbanístic globalment 
eficient i atent als condicionants ambientals 
existents. 

A-5 Reducció de la 
ocupació del sòl 

- - ++ ++ 

C. CICLE DE L’AIGUA 

Compatibilitzar el planejament amb el cicle natural 
de l’aigua, garantir -ne la disponibilitat i 
racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un 
model urbanístic globalment eficient. 

C-3 Garantir la 
disponibilitat de 
l’aigua i fomentar-ne 
l’estalvi i la 
reutilització en l’espai 
urbà. 

- + + + 

C-5 Preservar i 
millorar la qualitat de 
l’aigua 

- + + + 

D. BIODIVERSITAT, 
CONNECTIVITAT 
ECOLÒGICA I PATRIMONI 
NATURAL 

Considerar la biodiversitat urbana en l’ordenació i 
conservar els elements d’interès natural. 

D-3 Preservació i 
millora dels corredors 
verds 

- - ++ ++ 

E. PAISATGE 
Integrar el paisatge en el procés de planejament 
urbanístic i garantir-ne la qualitat. 

E-1 Millora de la 
percepció 
paisatgística 

- - ++ + 

F. SERVEIS Garantir -ne la disponibilitat 
F-1 Millora de les 
infraestructures i 
serveis 

- + + ++ 

VALORACIÓ Alternativa 0 < Alternativa 1 < Alternativa 2 opció 1 = Alternativa 2 opció 2 

Avaluació del grau de compliment dels objectius ambientals de les diferents alternatives proposades pel Avanç del PDUM de Begur 

 



 
 
 

154 

DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC. Avanç de Pla d'ordenació urbanística municipal de Begur. 

6.1.4 Indicadors de seguiment  

A continuació es defineixen tota una sèrie d’indicadors quantitatius, relacionats amb el 
compliment dels objectius ambientals prioritaris assenyalats anteriorment. 

La funció d’aquests indicadors, a banda de completar el perfil ambiental del municipi, serà la de 
facilitar la posterior verificació d’aquests objectius per la nova ordenació urbanística resultant. 

 

ASPECTE AMBIENTAL: A. OCUPACIÓ I ORDENACIÓ DEL SÒL 

OBJECTIU GENERAL: Minimitzar el consum del sòl i racionalitzar -ne l’ús, d’acord amb un model 
urbanístic globalment eficient i atent als condicionants ambientals existents. 

OBJECTIU ESPECÍFIC: A-5 Reducció de la ocupació del sòl. 

INDICADORS: 

• Percentatge de sòl artificialitzat 

 

ASPECTE AMBIENTAL: C. CICLE DE L’AIGUA 

OBJECTIU GENERAL: Compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua, garantir -ne la 
disponibilitat i racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model urbanístic globalment 
eficient. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS:  

C-3 Garantir la disponibilitat de l’aigua i fomentar-ne l’estalvi i la reutilització en l’espai urbà. 

C-5 Preservar i millorar la qualitat de l’aigua. 

INDICADORS: 

• Completar les dotacions de serveis d’aigua d’abastament i de connexió al sistema de 
depuració. 

• Millora dels indicadors de qualitat de l’aigua. 
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ASPECTE AMBIENTAL: D. BIODIVERSITAT, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL 

OBJECTIU GENERAL: Considerar la biodiversitat urbana en l’ordenació i conservar els elements 
d’interès natural. 

OBJECTIU ESPECÍFIC: D-3 Preservació i millora dels corredors verds. 

INDICADORS: 

• Grau de protecció del sòl no urbanitzable 

• Millora dels indicadors ambientals de les zones de valor ambiental adjacents 

• Grau d’implementació de les indicacions de la Declaració Ambiental resultant 

• Grau de implementació de iniciatives d’educació i comunicació ambiental, projectes 
recreatius i culturals 

 

ASPECTE AMBIENTAL: E. PAISATGE 

OBJECTIU GENERAL: Integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i garantir-ne la 
qualitat. 

OBJECTIU ESPECÍFIC: E-1 Millora de la percepció paisatgística. 

INDICADORS: 

• Millora del grau d’integració paisatgística dels ambients edificats 

• Adaptació als elements naturals del paisatge  

• Regulació del volum aparent o perceptible de les edificacions 

 

ASPECTE AMBIENTAL: F. SERVEIS 

OBJECTIU GENERAL: Garantir -ne la disponibilitat. 

OBJECTIU ESPECÍFIC: F-1 Millora de les infraestructures i serveis. 

INDICADORS: 

• Millora del grau de implantació de les connexions d‘accés al municipi i d’evacuació en cas 
d’emergències 

• Assegurar el servei de la xarxa d’hidrants contra incendi. 
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6.2 Desenvolupament previsible del pla i potencials impactes 
ambientals prenent en consideració el canvi climàtic 

En aquest apartat es realitza una anàlisi somera d’identificació dels previsibles efectes 
ambientals, de caràcter molt general, determinats a partir dels vectors ambientals que a grans 
trets poden resultar afectats i els possibles impactes ambientals derivats del desenvolupament 
del POUM de Begur. 

El desenvolupament de qualsevol pla comporta uns impactes d’afectació al medi físic, al medi 
natural, sobre els riscos ambientals i al medi humà, que podran ser avaluats de manera més 
precisa durant la fase d’aprovació inicial, ja que es disposarà d’una major nivell de detall del 
contingut del nou planejament, alhora que es proposaran un seguit de mesures i recomanacions 
per tal de minimitzar  i/o corregir les afectacions. 

Així doncs, es realitza una valoració a grans trets dels possibles impactes identificats, ja que en 
aquesta fase de redacció del POUM manca l’ordenació i la normativa que defineixi en detall 
mesures que permetin minimitzar i/o compensar els possibles efectes ambientals sobre el medi, 
d’acord amb la caracterització de l’estat actual del medi ambient i el seu grau de rellevància en la 
present avaluació ambiental. La terminologia utilitzada serà la següent: 

- COMPATIBLE; Impacte ambiental Compatible: la recuperació del medi es preveu 
immediata un cop finalitzades les activitats, per tant no caldrà adoptar mesures 
correctores.  

En el cas que ens ocupa, els impactes compatibles seran aquells en que el 
desenvolupament del pla no suposa una alteració significativa del medi, no cal adoptar 
mesures correctores ja que es considera que el medi pot acollir l’actuació prevista. 

- MODERAT; Impacte ambiental Moderat: la recuperació del medi ambient no requereix 
mesures preventives o correctores intensives, i en el qual la consecució de les condicions 
ambientals inicials requereix d’un cer temps. 

En el cas que ens ocupa, seran aquells impactes que suposen una alteració dels valors del 
medi, i cal definir mesures preventives o correctores per minimitzar-ne els efectes 
ambientals per tal que el pla es pugui desenvolupar. 

- SEVER; Impacte ambiental Sever: la recuperació de les condicions del medi exigeix 
adoptar mesures preventives o correctores, amb tot, fins i tot amb aquestes mesures, la 
recuperació requereix d’un període de temps dilatat. 

L’impacte sever serà aquell que produeix un efecte ambiental significatiu sobre el medi, 
malgrat l’adopció de mesures preventives o correctores. Aquests impactes són aquells 
que poden fer qüestionar la viabilitat ambiental del desenvolupament del pla si no es 
poden minimitzar els efectes adoptant mesures o canvis en el pla. 

- CRÍTIC; Impacte ambiental Crític: la magnitud de l’efecte és superior al llindar 
acceptable. Es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions 
ambientals, sense possibilitat de recuperació, fins i tot amb l’adopció de mesures 
protectores o correctores. 

Són aquells impactes que produeixen una pèrdua dels valors ambientals del medi, i no 
poden ser acollits pel medi on es preveu l’actuació, ni adoptant mesures ambientals per 
minimitzar- ne els efectes. 
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6.2.1 Potencials impactes  

La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, estableix en l’article 18 punt 1.d) que 
el Document inicial estratègic contindrà la informació sobre els potencials impactes ambientals 
prenent en consideració el canvi climàtic. Per tant, es realitza una primera identificació dels 
potencials impactes ambientals associats al desenvolupament previsible del POUM.  

En relació a aquests impactes cal indicar el següent: 

- És una primera aproximació als impactes ambientals, ja que serà en el futur Estudi 
Ambiental Estratègic (EAE) on s’analitzaran detalladament per tal de definir les mesures 
ambientals concretes adequades per a assolir la sostenibilitat de la proposta. Per tant, els 
impactes que es presenten en aquest apartat són una base de treball per a fases 
posteriors de l’avaluació ambiental estratègica, per tal d’integrar, des de l’inici de la 
redacció del pla, la correcta identificació dels potencials impactes associats al 
desenvolupament previst pel POUM. 

- Són impactes potencials que es podrien arribar a produir amb el desenvolupament del 
POUM però que no necessàriament es produiran si la proposta integra adequadament 
els criteris i les mesures ambientals. 

- Es tracta d’impactes que tenen en compte el canvi climàtic com a un dels principals 
vectors sobre els quals ha d’incidir l’ordenació del pla. 

A continuació es mostra una taula que recull una estimació dels potencials impactes ambientals 
que es poden derivar del desenvolupament del POUM de Begur. 
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ASPECTE AMBIENTAL DESCRIPCIÓ POTENCIAL AFECCIÓ CARACTERITZACIÓ DE L’IMPACTE 

Medi físic 

Geologia 

A l'àmbit d'estudi existeixen tres unitats geomorfològiques: el 
massís de Begur, el corredor de Palafrugell i la plana d’Esclanyà i 
el sistema de dunes continentals. A més, en trobem tres espais 
d’interès geològic: les discordances de la platja del Racó i de la 

punta de la Creu, el massís de Begur, l’Eixam de dics a 
Aiguablava i Aigua-Xellida. 

En aquest espai fortament humanitzat molts afloraments han 
anat desapareixent per l'explotació en pedreres i per efectes de 

la urbanització. 
El geòtop del massís de Begur constitueix un singular recurs 

científic i didàctic que es troba sota l'amenaça de desaparèixer. 

Alteració dels sòls en l en la fase 
d’implantació de noves àrees urbanes 

i de la nova vialitat  

Efecte negatiu, intensitat baixa, localitzat, directe, 
simple, permanent, irreversible i irrecuperable.  

 

MODERAT  
 

Cal definir mesures preventives per minimitzar-ne els 
efectes ambientals per tal que el POUM es pugui 

desenvolupar. 

    

Usos del sòl 
A l'àmbit d'estudi predominen el següent usos del sol: 

Urbanitzacions i zones urbanes, Boscos, Matollars i Conreus 
herbacis de secà. 

Nova ocupació del territori. 
Alteració de la morfologia del terreny. 

Risc d’intensificació d’activitats i 
edificacions en sòl no urbanitzable 

(SNU). 
Risc de pèrdua d'hàbitat succeeix pel 

canvi d'ús del sòl. 

Efecte negatiu, intensitat baixa, localitzat, directe, 
simple, permanent, irreversible i irrecuperable.  

 

MODERAT  
 

Cal definir mesures preventives per minimitzar-ne els 
efectes ambientals per tal que el POUM es pugui 

desenvolupar. 
    

Qualitat de 
l’aire 

Els nivells de qualitat de l’aire mesurats pel diòxid de nitrogen, el 
diòxid de sofre, el monòxid de carboni, les partícules en 

suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, les partícules en 
suspensió de diàmetre inferior a 2,5 micres, el benzè i el plom, 

són inferiors als valors límit definits perla normativa vigent. 

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. 

Generació de nous focus emissor 
contaminants per creixement 

urbanístic. 

Efecte negatiu, intensitat mitjana, localitzat, directe, 
simple, temporal, reversible i recuperable.  

 

MODERAT  
 

Cal definir mesures preventives i/o correctores per 
minimitzar-ne els efectes ambientals per tal que el 

POUM es pugui desenvolupar. 
    

Contaminació 
acústica 

A l'àmbit d'estudi hi ha zones A4 de sensibilitat acústica alta i B1 
de sensibilitat acústica moderada. 

Augment de contaminació acústica 
en desenvolupar-se els sectors 

urbanitzables i risc d’afectació de 
receptors sensibles. 

Efecte negatiu, intensitat mitjana, localitzat, directe, 
simple, temporal, reversible i recuperable.  

 

MODERAT  
 

Cal definir mesures preventives i/o correctores per 
minimitzar-ne els efectes ambientals per tal que el 

POUM es pugui desenvolupar. 
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ASPECTE AMBIENTAL DESCRIPCIÓ POTENCIAL AFECCIÓ CARACTERITZACIÓ DE L’IMPACTE 

Medi físic 

Contaminació 
lumínica 

A l'àmbit d'estudi hi ha zones E1 de protecció màxima, E2 de 
protecció alta i E3 de protecció moderada.  

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. 

Augment de contaminació lluminosa 
en sòl no urbanitzable (SNU). 

Augment de la contaminació en  
desenvolupar-se els sectors 

urbanitzables   

Efecte negatiu, intensitat mitjana, localitzat, directe, 
simple, temporal, reversible i recuperable.  

 

MODERAT  
 

Cal definir mesures preventives i/o correctores per 
minimitzar-ne els efectes ambientals per tal que el 

POUM es pugui desenvolupar. 
    

Canvi climàtic 
Al municipi existeixen accions de millora de l'eficiència 

energètica i de reducció de les emissions de gasos amb efecte 
hivernacle (GEH). 

Augment de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle (GEH) associades 
als consums energètics i la mobilitat 

generats per els nous sectors de 
desenvolupament. 

Risc de canvis radicals en la distribució 
d'ecosistemes i espècies, augment al 

nivell del mar, fenòmens 
meteorològics impredictibles i 

extrems (com sequeres i tempestes). 
Risc d’afecció als organismes 

responent mitjançant canvis en la 
seva distribució i ses migracions. 

Efecte negatiu, intensitat baixa, localitzat, directe, 
simple, permanent, reversible i recuperable.  

 

COMPATIBLE  
 

No cal adoptar mesures ja que es considera que aquest 
increment de les emissions de gasos amb efecte 
hivernacle serà molt poc significativa o, almenys, 

assumible pel medi. 

    

Hidrologia 
superficial 

La xarxa hidrològica està formada per cursos d’aigua poc 
importants i amb un cabal escàs, en la majoria dels casos de curs 

estacional, 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. 

No s'ha identificat cap zona de risc 
important d'inundacions. 

Risc d’augment de la pressió 
urbanística sobre l’entorn fluvial. 

Risc d’increment del volum 
d’evacuació d’aigües d’escorrentiu 
degut a la impermeabilització del 

terreny. 

Efecte negatiu, intensitat baixa, localitzat, directe, 
simple, permanent, reversible i recuperable.  

 

COMPATIBLE  
 

No cal adoptar mesures ja que es considera que el 
medi pot acollir el desenvolupament del POUM. 

    

Hidrologia 
subterrània 

L’aqüífer de la Fossa de Palafrugell està inclòs dins del Decret 
328/88 pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals. 

La contaminació difosa per nitrats és la responsable de 
l'incompliment químic de la massa d'aigua Paleògens del Baix 

Ter. 

Augment dels sòls impermeables  
Risc d’afectació de l’aqüífer per 
esgotament del nivell freàtic. 

Efecte negatiu, intensitat baixa, localitzat, directe, 
simple, permanent, reversible i recuperable.  

 

COMPATIBLE  
 

No cal adoptar mesures ja que es considera que el 
medi pot acollir el desenvolupament del POUM. 
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ASPECTE AMBIENTAL DESCRIPCIÓ POTENCIAL AFECCIÓ CARACTERITZACIÓ DE L’IMPACTE 

Medi 
natural 

Hàbitat i 
comunitats 

vegetals 

A l'àmbit d'estudi existeixen hàbitats d’interès comunitari, que 
s’enumeren a continuació: 1120 Herbassars de fanerògames 

marines (Posidonion oceanicae), 1240. Penya-segats amb 
vegetació de les costes mediterrànies (amb Limonium ssp. 

endèmics), 2270. Dunes amb boscos de Pinus pinea i/o Pinus 
pinaster, d'interès prioritari, 9330. Suredes de Quercus súber i  

9340. Alzinars de Quercus ilex i Quercus rotundifolia. 
Existeixen 5 zones amb presència de les espècies catalogades 

com amenaçades. 
Les formacions forestals han patit una regressió important, per 

causa de l'expansió urbanística, els incendis forestals i els 
aprofitaments agrícoles 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. 

La sobrefreqüentació humana, 
especialment en el litoral i en època 

estival, pot tenir conseqüències 
negatives sobre certs ecosistemes. 

La introducció d'espècies no 
natives (exòtiques) que esdevenen 

invasores (plagues) és una causa 
molt important de pèrdua de 

biodiversitat. 
Risc d’afectacions a HIC prioritaris i 

no prioritaris de conservació. 

Efecte negatiu, intensitat baixa, localitzat, directe, 
simple, temporal, reversible i recuperable.  

 

MODERAT  
 

Es recomanable definir mesures preventives i/o 
correctores per minimitzar-ne els efectes ambientals 

per tal que el desenvolupament POUM pugui ser 
acollit pel medi més fàcilment. 

    

Fauna 

A l'àmbit d'estudi existeixen hàbitats faunístics (els hàbitats 
forestals, els hàbitats associats als cursos d'aigua, els penya-

segats litorals, les zones de conreu) amb presència de les 
espècies de fauna interessants i, fins i tot, amenaçades i 

protegides. 

Risc d’amenaça a espècies de 
fauna vulnerables i d’interès. 

La destrucció o pèrdua d’hàbitats 
és la principal amenaça per a la 

fauna, ja que, en desaparèixer el 
seu hàbitat natural, les poblacions 

es desplacen a altres llocs o, 
simplement, desapareixen. 

Efecte negatiu, intensitat baixa, localitzat, directe, 
simple, temporal, reversible i recuperable.  

 

MODERAT  
 

Es recomanable definir mesures preventives i/o 
correctores per minimitzar-ne els efectes 

ambientals per tal que el desenvolupament POUM 
pugui ser acollit pel medi més fàcilment. 

    

Connectivitat 
ecològica 

 
L’entorn natural ha quedat fragmentat en diferents sectors de 

superfície relativament petita, aïllats entre s per la presència de 
grans zones urbanitzades. D’altra banda, la xarxa de carreteres, 
tot i ser de caràcter local, suposa una barrera important per a 

molts moviments faunístics. 
El caràcter intermitent dels torrents impedeix la connexió entre 
els diferents àmbits naturals. No obstant, conserven encara un 

elevat grau de naturalitat, fet que permet l’establiment de 
certes comunitats florístiques i poblacions faunístiques de molt 

interès. Tot això fa que s’hagi descrit com una àrea d'elevat 
interès per a la connectivitat biològica entre diferents espais 

naturals protegits. 
 

Risc d’afectació d’indrets 
rellevants per a la connectivitat 

ecològica. 
Risc d’increment de l’efecte 

barrera. 

Efecte negatiu, intensitat baixa, localitzat, directe, 
simple, temporal, reversible i recuperable.  

 

MODERAT  
 

Es recomanable definir mesures preventives i/o 
correctores per minimitzar-ne els efectes ambientals 

per tal que el desenvolupament POUM pugui ser 
acollit pel medi més fàcilment. 
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ASPECTE AMBIENTAL DESCRIPCIÓ POTENCIAL AFECCIÓ CARACTERITZACIÓ DE L’IMPACTE 

Medi 
natural 

Paisatge 

Existeixen diferents àrees amb característiques ambientals i 
paisatgístiques homogènies. Son les sis següents: la serralada del 
litoral amb les valls que formen els cursos d’aigua cap al litoral, 

la línia de costa amb penya-segats i cales, la plana agrícola 
d’Esclanyà, els nuclis antics de l’interior, els antics nuclis 

mariners, les urbanitzacions de baixa densitat 

Risc d’alteració d’espais o indrets 
d’interès paisatgístic i rellevants 

per a la identitat de la zona. 
Pèrdua de la identitat pròpia de la 

zona i de la seva estructura 
natural i visual. 

Efecte negatiu, intensitat mitjana, localitzat, 
directe, simple, temporal, reversible i recuperable.  

 

MODERAT  
 

Cal definir mesures de preservació dels seus valors 
socials, estètics, històrics, simbòlics i ecològics per 

tal que el POUM es pugui desenvolupar. 
    

Espais naturals 
protegits 

Existència de espais declarat com protegits: Espai marí de 
l'Empordà, PEIN Muntanyes de Begur, la Reserva Marina de Ses 

Negres, Muntanyes de Queramany i dunes interiors de Pals i 
Begur, i Saltseseugues i entorn. 

Es possible d’ampliar els límits de l’espai d’interès natural 
Muntanyes de Begur, incorporant certs sectors que 

connectarien zones ja protegides. 

Risc de transformació encara que 
no sigui completa, però hi ha 

deteriorament de la composició, 
estructura o funció dels 

ecosistemes que impacta a 
directament els hàbitats i 

indirectament les espècies de la 
naturalesa. 

Efecte negatiu, intensitat mitjana, localitzat, 
directe, simple, temporal, reversible i recuperable.  

 

MODERAT  
 

Cal definir mesures preventives i/o correctores per 
minimitzar-ne els efectes ambientals per tal que el 

POUM es pugui desenvolupar. 
    

Patrimoni 
cultural i 
històric 

El inventari de elements del patrimoni històric-artístic i 
arquitectònic inclou jaciments arqueològics, edificis amb grau de 

protecció integral, àrees de protecció ambiental en nuclis 
urbans, masies i edificacions en sòl no urbanitzable amb grau de 
protecció integral, i altres masies i cases rurals. Per altra banda, 

existeix un patrimoni d’arquitectura moderna de notable 
interès. 

Risc de no control d’actuacions de 
transformació urbanística, ja 

siguin d’urbanització o de dotació, 
les actuacions de nova edificació, 
les de substitució de l’edificació 

existent o les de rehabilitació 
edificatòria. 

Efecte negatiu, intensitat baixa, localitzat, directe, 
simple, permanent, irreversible i irrecuperable.  

 

MODERAT  
 

Cal definir mesures de preservació dels elements de 
patrimoni arquitectònic i arqueològic per tal que el 

POUM es pugui desenvolupar. 
     

Riscos 
naturals i 

tecnològics 

Risc geològic 

Tres sectors tenen risc geològic amb una perillositat potencial 
mitjana o alta, els sectors, vuit tenen risc geològic amb una 
perillositat potencial baixa, i la resta no tenen risc geològic 

aparent. 

Augment del risc associat a 
processos geològics, afectant a 

edificacions, vies de comunicació, 
serveis bàsics, lleres, 

embassaments,  i, ocasionalment, 
a poblacions. 

Efecte negatiu, intensitat variable, parcial, directe, 
simple, temporal, reversible i recuperable.  

 

COMPATIBLE  
 

Es recomanable definir mesures preventives i/o 
correctores per minimitzar-ne els efectes 
ambientals per tal que el POUM es pugui 

desenvolupar. 
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ASPECTE AMBIENTAL DESCRIPCIÓ POTENCIAL AFECCIÓ CARACTERITZACIÓ DE L’IMPACTE 

Riscos 
naturals i 

tecnològics 

Risc sísmic 
L’àmbit es troba situat en una zona de risc sísmic d’intensitat VI-
VII. Té assignat un valor d’acceleració sísmica bàsica de 0,04 gal. 

Perillositat potencial mitjana.  

Augment del risc associat a 
processos sísmics en relació a 

potencials mortalitats i pèrdues 
econòmiques. 

Efecte negatiu, intensitat mitjana, extens, directe, 
simple, temporal, reversible i recuperable.  

 

MODERAT  
 

Tot i que no és obligat, es recomana disposar d’un 
Pla d’emergències per al municipi, el qual ja està 

disponible i homologat per Protecció Civil. 
    

Risc 
d’inundació 

Existeix un cert risc d’inundació a la zona de Aiguablava i de Sa 
Tuna, catalogada aquesta última com a zona potencialment 
inundable pel Pla especial d'emergències per inundacions de 

Catalunya (INUNCAT)  
Es considera una perillositat potencial baixa. 

Augment de les àrees exposades al 
risc d’inundabilitat. No se espera la 

generació de víctimes, però si 
pèrdues econòmiques. 

Efecte negatiu, intensitat baixa, localitzat, directe, 
simple, temporal, reversible i recuperable.  

 

COMPATIBLE  
 

No cal adoptar mesures ja que es considera que el 
medi pot acollir el desenvolupament del POUM, però 

es obligat disposar d’un Pla municipal  d’emergències el 
qual ja està disponible i homologat per Protecció Civil. 

    

Risc 
d’incendi 
forestal 

Municipi declarat d’alt risc d’incendi, amb un perill bàsic 
d’incendi forestal molt alt en la major part del municipi. 

Perillositat potencial alta. 

Augment del risc d’incendis 
forestals, amb pèrdues de gran 
importància d’ interès natural i 

també pèrdues materials 
(urbanitzacions, edificacions 
aïllades, activitats a entorns 

naturals), de vides humanes i ferits 
de gravetat. 

Efecte negatiu, intensitat alta, extens, indirecte, 
simple, temporal, reversible i recuperable.  

 

MODERAT  
 

Cal definir mesures preventives i/o correctores per 
minimitzar-ne els efectes ambientals per tal que el 
POUM es pugui desenvolupar. A mes, es recomana 
disposar d’un Pla municipal d’emergències, el qual 
ja està disponible i homologat per Protecció Civil. 

    

Risc químic 
No s'ha identificat cap perill, per la qual cosa es considera una 

perillositat potencial nul·la. 
Augment de la vulnerabilitat 

enfront riscos químics. 

 
Efecte negatiu, intensitat nul·la, localitzat, directe, 

simple, temporal, reversible i recuperable.  
 

COMPATIBLE  
 

No cal adoptar mesures ja que es considera que el 
medi pot acollir el desenvolupament del POUM. 
No obstant això, el municipi disposa ja d’un pla 

d’acció municipal. 
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ASPECTE AMBIENTAL DESCRIPCIÓ POTENCIAL AFECCIÓ CARACTERITZACIÓ DE L’IMPACTE 

Riscos 
naturals i 

tecnològics 

Risc en 
transport 

de 
matèries 
perilloses 

L’àmbit d’estudi es troba catalogat amb baix perill, per la qual 
cosa es considera una perillositat potencial baixa. 

Augment de la vulnerabilitat 
enfront riscos de transport de 

matèries perilloses. 

Efecte negatiu, intensitat baixa, localitzat, directe, 
simple, temporal, reversible i recuperable.  

 

COMPATIBLE  
 

No cal adoptar mesures ja que es considera que el 
medi pot acollir el desenvolupament del POUM. 
No obstant això, el municipi disposa ja d’un pla 

d’acció municipal. 
    

Risc de 
contaminació 

marina 

S’ha determinat com alta la vulnerabilitat a la contaminació 
accidental de les aigües marines. 

Augment de la vulnerabilitat 
enfront riscos de contaminació 

accidental de les aigües marines. 

Efecte negatiu, intensitat mitjana, extens, 
indirecte, simple, temporal, reversible i 

recuperable.  
 

MODERAT  
 

Cal definir mesures preventives i/o correctores per 
minimitzar-ne els efectes ambientals per tal que el 
POUM es pugui desenvolupar. Es obligat disposar 
d’un Pla d’emergències per al municipi, el qual ja 
està disponible i homologat per Protecció Civil. 

     

Medi humà i 
sòcio-

econòmic 

Activitat 
econòmica 

L'economia del municipi es basa en el sector serveis, que ocupa 
el 70 %; 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. 

Augment de l’oferta 
d’equipaments i serveis públics i 

habitatges assequibles.  

Efecte positiu.  
 

COMPATIBLE  
 

No cal adoptar mesures ja que es considera que el 
medi pot acollir el desenvolupament del POUM. 

    

Vialitat i 
mobilitat 

Hi ha hagut un descens molt important en el grau d’auto 
contenció municipal (desplaçaments efectuats dins el propi 
municipi enfront dels desplaçaments que es realitzen fora). 

Els viatges d’entrada al municipi són clarament inferiors als de 
sortida, el que demostra fins a quin punt el municipi està 

íntimament lligat amb el territori que l’envolta. 

Augment de la mobilitat urbana, 
sabent que representa gairebé la 
meitat de les emissions totals de 

Gasos d'efecte hivernacle (GEH) i el 
80% de la contaminació acústica. 

Efecte negatiu, intensitat baixa, parcial, directe, 
simple, temporal, reversible i recuperable  

 

COMPATIBLE  
 

No cal adoptar mesures ja que es considera que el 
medi pot acollir el desenvolupament del POUM. 
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ASPECTE AMBIENTAL DESCRIPCIÓ POTENCIAL AFECCIÓ CARACTERITZACIÓ DE L’IMPACTE 

Medi humà i 
sòcio-

econòmic 

Aigua 
Elevades pèrdues d’aigua durant la seva distribució. 

Alt consum de l’aigua per a usos turístics i/o derivat de l’alta 
població flotant a l'estiu. 

Augment del consum d’aigua i de la 
generació d’aigües residuals. 

Risc de captacions i abocaments 
independents de les xarxes de 

clavegueram i subministrament 
municipal . 

Efecte negatiu, intensitat baixa, parcial, directe, 
simple, temporal, reversible i recuperable  

 

COMPATIBLE  
 

No cal adoptar mesures ja que es considera que el 
medi pot acollir el desenvolupament del POUM. 

    

Energia 

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

líquids. 
Les energies renovables només tenen una presència testimonial 

dins el conjunt de les fonts energètiques 

Augment de la demanda 
energètica derivat del 

funcionament dels edificis i de 
l’alta població flotant a l'estiu. 

Efecte negatiu, intensitat baixa, parcial, directe, 
simple, temporal, reversible i recuperable  

 

COMPATIBLE  
 

No cal adoptar mesures ja que es considera que el 
medi pot acollir el desenvolupament del POUM. 

    

Residus 

A l’any 2020 la generació de residus municipals a Begur va ser de 
2,98 kg/hab/dia i la generació de residus industrials va ser de 

987,04 tones. 
L’extensió del sistema de recollida porta a porta (PaP), 

implementat l’any 2017 i ampliat progressivament durant el 
2018 al conjunt de gairebé tot el terme municipal ofereix uns 

nivells de recollida selectiva molt superiors als nivells obtinguts 
pels mateixos anys en el sistema de recollida en contenidors. El 
nivell d’adhesió d’usuaris al sistema de recollida PaP actualment 

es situa al 49%. 

Augment de la generació de 
residus assimilables als residus 

sòlids urbans (RSU) en fase 
constructiva procedents de la 
demolició i de moviments de 

terres. 
Increment dels residus generats 

pels mercats ambulants. 

Efecte negatiu, intensitat baixa, localitzat, directe, 
simple, temporal, reversible i recuperable  

 

COMPATIBLE 
 

Les ordenances municipals de 2022 de civisme i de 
regulació de l’edificació inclouen mesures de 

control dels impactes derivats d’aquestes 
activitats. 

Estimació dels potencials impactes ambientals que es poden derivar del desenvolupament del POUM de Begur 
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Aquesta és una primera aproximació d’impactes estimats com a potencials en fase d’avanç, els 
quals seran valorats en fase d’aprovació inicial i es proposaran les mesures ambientals 
correctores pertinents per a disminuir la magnitud dels seus efectes. 

6.2.2 Conclusió 

El possible impacte general provocat pel desenvolupament del POUM de Begur es preveu 
MODERAT, ja que suposarà una afectació en el medi físic i natural; concretament per: 

- Alteració dels sòls i de la morfologia del terreny 

- Augments significatius en les emissions de contaminants atmosfèrics, contaminació 
acústica i lluminosa 

- Pèrdua de la identitat pròpia paisatgística 

- Deteriorament de la composició, estructura o funció dels ecosistemes que impacta a 
directament els hàbitats i indirectament les espècies faunístiques 

- Patrimoni cultural i històric 

- Augment del risc associat a processos sísmics i d’incendis forestals 

- Augment de la vulnerabilitat enfront riscos de contaminació accidental de les aigües 
marines 

Tot i això, serà en la fase d’aprovació inicial on es podrà valorar amb més precisió aquests 
impactes, donat que s’incrementarà el nivell de detall del contingut del POUM de Begur i el seu 
corresponent Estudi ambiental estratègic. 

 


