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SÍNTESI DE LA MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ 

 

1. ELS OBJECTIUS I MARC DE L’AVANÇ DE POUM 

 
Els objectius de l’Avanç de POUM 

L’Avanç de POUM de la Begur es configura com un document estratègic i programàtic, preliminar, reglat i 
obligatori per a la redacció de la revisió del POUM del municipi que serà, un cop aprovat, l’instrument d’ordenació 
urbanística integral del territori municipal. L’objectiu del futur POUM és la revisió del planejament general 
municipal vigent i la seva adaptació al recentment aprovat Pla director urbanístic de revisió dels sòls no 
sostenibles del litoral gironí (PDURSNSLG). 

L’objectiu darrer de l’Avanç de POUM és definir les línies estratègiques i els criteris urbanístics i territorials 
desitjats per a l’ordenació urbanística de la Begur, tot definint el model de municipi i de desenvolupament 
que es vol assolir, i donant una resposta adequada a les necessitats de sòl urbanitzat, d’habitatge i de 
creixement econòmic en el municipi. 

Les propostes d’ordenació urbanística de l’Avanç de POUM parteixen dels següents paràmetres bàsics: 

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

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

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

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

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

 La concreció de les determinacions dels diferents instruments urbanístics d’abast territorial,. 

 
 

El marc conceptual, legal i urbanístic de l’Avanç de POUM 

L’Avanç de POUM de la Begur es redacta de conformitat amb la legalitat urbanística vigent constituïda, entre 
d’altres, per: 

 El Pla d'espais d'interès natural de Catalunya (PEIN 1982) 

 El Pla territorial general de Catalunya (AD 16/03/1995). 

 El Pla territorial de les Comarques Gironines (PTPCG, AD 14/09/2010) 

 El Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1 de 25/05/2005 i PDUSC-2 de 16/12/2005 i 
la refosa de 01/08/2014) 

 El Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí (PDURSNSLG de 
28/01/2021). 

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

 El vigent Text refós de la Llei d’urbanisme i el seu Reglament. 

 Les lleis i plans sectorials amb incidència al municipi: avaluació ambiental, PEIN, mobilitat, carreteres, 
aigües, prevenció d’incendis, patrimoni cultural, telecomunicacions, comerç, turisme, etc. 
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2. EL CONTEXT TERRITORIAL 

El municipi de Begur situat a la comarca del Baix Empordà, es troba en un entorn privilegiat, al bell mig 
de la Costa Brava i ocupa l’espai muntanyós litoral situat a l’extrem septentrional de la serralada Litoral. 

Les condicions geomorfològiques del municipi de Begur, amb uns relleus força acusats i una línia de mar 
molt extensa i retallada, atorguen al seu territori una valoració paisatgística excepcional, a la vegada 
que una elevada fragilitat. Aquests espais formen part de l’Espai d’interès natural “Muntanyes de Begur”. 

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

Aquesta antropització del territori, l’extensió dels sòls residencials i la progressiva reducció de sòls 
agrícoles treballats fan augmentar les possibilitats de patir riscos naturals, de manera especial el risc 
d’incendis forestals, degut al creixement de brolles i espais arbrats en detriment dels sòls agrícoles. 

La revisió del POUM, amb la desclassificació dels sòls d’extensió urbana que imposa l’adaptació al 
Pla director urbanístic del litoral gironí hauria de permetre augmentar els intercanvis positius del poble amb 
el seu entorn i potenciar els corredors naturals que estructuren els espais lliures del municipi: els espais 
de boscos, el front del litoral, les rieres i els torrents. 

L’Avanç de POUM descriu l’encaix i l’estructura territorial del municipi, les xarxes de mobilitat, els espais 
agrícoles i forestals, la xarxa fluvial i les àrees de protecció en sòl no urbanitzable, així com els riscos 
hidrològics, geològics i d’incendi. El Document inicial estratègic, que forma part integrant de l’Avanç de 
POUM, analitza amb detall aquests i altres vectors ambientals, i constitueix l’inici de la tramitació ambiental 
estratègica del nou planejament urbanístic general de la Begur. 

 

 

 

 

Cobertes i usos del sòl  Morfologia del terreny 
 

 

 
 

 
Configuració geològica  Pendents del terreny 
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3. EL PLANEJAMENT D’ABAST TERRITORIAL 

 
El Pla territorial parcial de les Comarques Gironines 

 
 

Pel que fa al sistema d’espais oberts, el 
PTPCG defineix tres categories de sòl no 
urbanitzable, segons el seu nivell de 
protecció: 

 Sòls de protecció especial, amb un 
grau de protecció restrictiu (PEIN, 
Xarxa natura 2000, etc). 

 Sòls de protecció territorial, d’interès 
agrari i/o forestal i amb un potencial 
estratègic. 

 Sòls de protecció preventiva. 

Pel que fa al sistema d’assentament, el 
PTPCG proposa l’estratègia de 
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. 

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. 

 

 
 

El 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 (PDUSC-1 i PDUSC-2): 

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. 
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El Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí 
 

El PDU 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. 

 

 

Del conjunt dels sectors o àmbits 
d’extensió urbana delimitats en el POUM 
de Begur i objecte d’estudi en el 
document d’Avanç del Pla director, el 
document d’aprovació definitiva ha 
considerat que un total de 12 sectors no 
han de ser objecte de cap 
determinació específica, altres 12 
sectors han de ser objecte 
d’actuacions d’extinció i s’han 
desclassificat i han passat al règim de sòl 
no urbanitzable i finalment, altres 6 
sectors han de ser objecte 
d’actuacions de modificació del seu 
àmbit, de reducció i/o canvi de 
paràmetres. 
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El Pla d’espais naturals protegits i les zones de protecció 
 
 

D’acord amb la Llei 12/1985, de 14 de juny, d’espais 
naturals, el Pla d’espais d’interès natural (PEIN) 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. 

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

La delimitació precisa d’aquests espais, correspon als 
Plans d’especials de protecció del medi natural i del 
paisatge que en el cas de l’EIN Muntanyes de Begur 
només ha arribat al tràmit d’aprovació inicial, publicat al 
DOGC núm. 5672 de data 16/07/2010 i pendent 
d’aprovació definitiva. 

 

 

 

 

PEIN de 1992 PEP Muntanyes de Begur, AI 2010 
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4. EL PLANEJAMENT MUNICIPAL VIGENT 

 
El planejament actualment vigent al municipi ve constituït pel Pla d’ordenació urbanística municipal 
(POUM) aprovat definitivament pels acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona (CTUG) de 
dates 14/05/ 2003 i 16/07/2003 i amb edicte d’aprovació definitiva de 22/10/2003 publicat al DOGC 4006 
de 10/11/2003. 

 
Paràmetres urbanístics principals 

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

 

Classificació del sòl Superfície 
hectàrees 

Percentatge 
% 

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

Total terme municipal 2.127,91 100,00 

El POUM mantenia la delimitació d’un total de 20 sectors de sòl urbanitzable, dels quals s’han 
desenvolupat o estan en fase de desenvolupament un total de 10 sectors. En sòl urbà delimitava un total 
de 40 polígons d’actuació urbanística i 15 polígons als efectes de completar la seva urbanització dels quals 
s’han desenvolupat o estan en fase de desenvolupament un total de 18. 

 
Sostre residencial estimat Sostre (m2st) Habitatges 

(ut.) 

Nuclis antics i barris adjacents 307.082 2.239 
Polígons d’actuació pendents de desenvolupament 333.985 1.445 
Polígons amb entitat de conservació 150.816 398 
Polígons per completar la urbanització 840.085 2.739 
Antigues UA’s incorporades a sòl urbà 165.978 879 

Sòl urbà 1.797.946 7.700 

Sectors urbanitzables 120.220 591 

Suma sòl urbanitzable delimitat 120.220 591 

Total terme municipal 1.918.166 8.291 

 
 

Pel que fa al sostre residencial el POUM feia una estimació d’un potencial teòric de fins a 7.700 unitats 
d’habitatge en sòl urbà i de fins a 591 en els sectors de sòls urbanitzables residencials. 
 
D’acord amb les dades de l’Observatori del Territori de 2019, les parcel·les no edificades residencials 
representaven el 23% en sòl urbà consolidat i ocupaven una superfície d’unes 103 hectàrees. N’hi havia 
un total de 73 parcel·les per habitatges plurifamiliars i 867 a unifamiliars. 
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5. ELS ASPECTES SOCIALS I ECONÒMICS 

 
Les dinàmiques de població i habitatges 

• La població actual de la Begur és d’uns 4.039 habitants (Idescat 2021). Des de finals dels vuitanta del 
segle passat, el municipi va viure un el creixement continuat de la població des de poc més de 
3.000 habitants fins el pic màxim de 4.308 habitants el 2008. Des de 2011 el creixement s’ha estancat 
i la població actual de Begur s’ha estabilitzat des de fa anys a la ratlla dels 4.000 habitants. La recessió 
de 2008 va tenir un fort impacte al municipi. La població d’origen estranger té un pes notable, d’un 
17,5%, amb absoluta preponderància dels originaris d’estats membres de l’UE i de la resta d’Europa. 

• L’estimació del parc d’habitatges actual es pot xifrar a la vora de les 5.500 unitats, tenint en compte 
les dades de l’últim cens de 2011 (5.225 habitatges) i les projeccions de les edificacions iniciades amb 
posterioritat. Fent projecció de les dades de l’any 2011, només un terç -32%- dels habitatges existents 
constituïen residència principal i la resta -63 %- eren secundaris i el 4,2% estaven desocupats, amb 
una ràtio de 0,75 habitants per habitatge. 

Això mostra clarament la preeminència dels habitatges dels no residents -amb un total de 1.560 
d’habitatges d’ús turístic amb dades de l’estiu de 2020-, en consonància amb el caràcter turístic del 
municipi, Per altra banda, el procés de conversió de segona a primera residència no es percep com un 
tret destacable i aquesta circumstància només es produeix en el cas de la Urbanització Residencial 
Begur. 

• Pel que fa a la dinàmica de la construcció d’habitatges, a partir de l’any 1998 (amb 61 habitatges 
iniciats) comença una tendència de creixement continuat de construcció de nous habitatges amb el pic 
situat l’any 2005 (310 habitatges iniciats) i la davallada iniciada amb la crisi de la financera de 2008 (24 
habitatges iniciats). Des de l’any 2009 fins l’any 2021 el nombre d’habitatges iniciats ha estat de 395 
unitats, amb una mitjana anual de 30 habitatges nous iniciats. 

Aquest increment del parc d’habitatges no ha anat acompanyat d’un increment de la població resident 
–en realitat s’ha produït una disminució de la població de dret de més de 200 `persones- podent-se 
deduir que bona part d’aquesta nova construcció correspon a segones residències. 

• El municipi disposa d’un parc immobiliari molt per sobre del rati que correspondria a la població existent, 
però de forma paradoxal, no disposa d’oferta adequada a les necessitats d’una part creixent dels 
residents, singularment de la població jove, que es veu expulsada cap a poblacions veïnes. 

La necessària oferta d’habitatge per a primera residència, tant de renda lliure com en habitatges 
protegits, s’haurà de situar en els sectors d’expansió urbana situats al voltant del nucli de Begur que 
el PDURSNSLG ha respectat, en una posició òptima per a la consolidació de l’habitatge de primera 
residència i per a la ubicació de les reserves d’habitatges protegits. 

 
Les activitats econòmiques 

• El sector serveis és el principal sector d'activitat del municipi, sobre tot concentrat en l’activitat 
turística, atès que concentra gairebé el 70% del total dels seus treballadors. El segon sector en 
importància és el de la construcció amb un 16% -també lligat a l’activitat turística- i en tercer lloc el 
sector industrial amb només un 13%. 

El municipi destaca, per tant, per la importància dels serveis indubtablement lligats a l’activitat turística, 
que és el motor de la vida econòmica de Begur i no és previsible, a curt termini, un canvi d’aquest 
model. Per altra banda, la situació perifèrica del municipi pel que fa a les comunicacions amb la resta 
de la comarca, no fan preveure un augment en l’activitat industrial ni de la resta dels sectors d’activitat 
econòmica. 

La revisió del POUM amb la reducció dels sectors d’extensió urbana derivats de l’adaptació al Pla 
director urbanístic del litoral gironí permetrà augmentar la preservació dels valors naturals dels espais 
encara no transformats, reforçant els valors paisatgístics del territori, element clau de l’activitat turística 
del municipi. 
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6. EL PAISATGE I EL PATRIMONI 

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 municipi de Begur està inclòs dins la Unitat de 
paisatge 7. Gavarres marítimes, definida pel Catàleg. El PTPCG incorpora, com a Annex a les Normes 
d’ordenació territorial, les Directrius del paisatge, que contenen determinacions que afecten el municipi. 

La revisió del planejament tindrà en compte la delimitació i caracterització de les diferents àrees 
territorials que tenen unes característiques ambientals i paisatgístiques homogènies: 

• 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 nuclis antics de l’interior. 
• Les urbanitzacions de baixa densitat 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

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: 

• Jaciments arqueològics (4). 
• Edificis amb grau de protecció integral (26). 
• Àrees de protecció ambiental en nuclis urbans (Nucli de Begur i Nucli d’Esclanyà) 
• Masies i edificacions en SNU amb grau de protecció integral (5). 
• Masies i cases rurals (24). 
• Les urbanitzacions de baixa densitat 

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

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

 

7. ELS CRITERIS GENERALS DE L’AVANÇ 

Les propostes de l’Avanç de POUM de la Begur integren les determinacions del PTPCG i del 
PDURSNSLG, així com les exigències normatives del Text refós de la Llei d’urbanisme. Parteixen del 
conjunt d’informacions elaborades i exposades prèviament, a mode de resum en aquest document; i 
prenen en consideració les principals conclusions i aportacions que es deriven de les sessions de treball 
mantingudes amb l’equip de Govern municipal i els Grups Municipals que conformen el Ple municipal. 

Les propostes de l’Avanç parteixen dels següents criteris generals de model territorial: 

• Abordar el planejament general de municipi prenent en consideració el context territorial 
supramunicipal on s’inscriu la Begur. 

• Preservar i endreçar de forma activa el conjunt d’espais lliures, posant especial atenció als espais 
naturals singulars que són característics del paisatge del municipi. 

• Adequar el ritme de desenvolupament urbà del municipi a les estimacions previstes de vigència del 
POUM, tant de creixement de població com de requeriments de producció d’habitatges principals. 

• Garantir les reserves de sòl necessàries per a una oferta adequada i proporcional de noves 
dotacions d’habitatge públic, equipaments comunitaris i espais lliures. 

• Fomentar, en la mesura del possible, un model de mobilitat més racional. 

 
Per a definir el model urbanístic del municipi que el POUM vol potenciar s’identifiquen, en base als 
diferents punts analitzats sobre territori i medi ambient, infraestructures, població i necessitats d’habitatge, 
planejament urbanístic i zones residencials de baixa densitat, etc... un seguit d’elements claus: 

• Corredors verds 

• Ocupació del sòl 

• Límits urbans 

• Infraestructures i serveis 

Es proposa la potenciació del connector entre l’àrea del Bosc Major i el front litoral, aprofitant la 
desclassificació de sectors urbanitzables que imposa el PDURSNSLG, la millora dels espais de protecció 
contigus al PEIN i dels accessos al camí de ronda i el front litoral. 

La revisió del POUM planteja una forta reducció de les actuals reserves d’expansió urbana extensiva i 
afavorir la consolidació dels nuclis urbans existents, aprofitant que es troba ja urbanitzat i amb la millor 
diversitat d’usos possibles. Caldrà completar les actuacions de reurbanització i dotacions de serveis de les 
antigues urbanitzacions per consolidar adequadament aquest teixits residencials amb les condicions 
adequades. 

Pel que fa als límits urbans, es potenciarà el reconeixement i la identificació dels 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. 

A nivell de xarxa viària local, el desenvolupament de certs sectors delimitats permetran completar la xarxa 
viària del municipi i resoldre en punts conflictius com ara l’accés a la Platja del Racó a través del sector S-
18, l’obertura d’una segona via d’accés a Fornells i Aiguablava pel sector del Montcal, completar un vial 
alternatiu de connexió entre Sa Riera i S’Antiga i la possibilitat d’una via d’accés alternatiu per serveis 
d’emergència al sector de La Borna. 

S’haurà de seguir amb el desplegament del Pla director d’infraestructures de sanejament i completar 
la xarxa de connexió de les urbanitzacions amb el sistema d’evacuació en alta. 
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8. L’ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ PROPOSADA 

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. Aquesta alternativa permet l’adaptació del planejament general vigent a les 
determinacions del PDURSNSLG i la que millor afronta les problemàtiques detectades a l’anàlisi i a la 
diagnosi realitzades. 

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. 

Les propostes plantejades aniran en la línia de respondre, de la forma més adequada que sigui possible, 
als aspectes que han estat detectats prèviament en l’anàlisi i la diagnosi de l’Avanç: 

 Minimitzar l’ocupació dels sòls actualment lliures d’urbanització. Per tal de posar en valor els 
sòls forestals de qualitat de que disposa el municipi. 

 Connectar mitjançant corredors verds els diversos àmbits de patrimoni natural del municipi i 
especialment, disminuir en la mesura del possible l’actual fragmentació de l’EIN Muntanyes de Begur. 

 Limitar l’extensió dels teixits residencials a aquells sectors situats al voltant del nucli de Begur que 
tenen vocació per rebre promocions de primera residència i d’habitatge protegit. 

 Impulsar i completar les actuacions de reurbanització i de dotació de serveis en els àmbits de les 
antigues urbanitzacions que no han completat el seu desenvolupament. 

 

Es proposa a més de l’adaptació al Pla director urbanístic del litoral gironí, 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 

Els sectors i polígons delimitats es correspondrien amb les categories que es descriuen en el quadre 
següent: 

 

Sòls d'extensió a modificar  30,84 ha 

Polígons d'actuació en sòl urbà per completar el seu desenvolupament  246,70 ha 

Sectors urbanitzables per completar el seu desenvolupament  11,61 ha 

Àmbits desenvolupats incorporats a sòls urbà 234,08 ha  

Resta de sòl urbà 180,00 ha  

Sòls urbans plenament consolidats  414,08 ha 

Àmbits d'ajust a les determinacions del PDURSNSLG  5,35 ha 

Sòls d'extensió desclassificats 103,74 ha  

Sòl no urbanitzable del POUM de 2003 1.315,59 ha  

Sòl no urbanitzable  1.419,33 ha 

Sòl terme municipal 
 

2.127,91 ha 

 

La present revisió del POUM d’acord amb les determinacions del PDURSNSLG 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.  

Així mateix afecta a una estratègia de modificació i/o reducció un total de 30,84  ha. de sectors 
d’extensió urbana amb una densitat de fins a 127 habitatges.  
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9. LA DESCRIPCIÓ DE LES PROPOSTES D’ORDENACIÓ 

 
Els criteris generals i propostes per al sòl no urbanitzable 

 

L’Avanç de POUM de la Begur parteix dels següents criteris: 

• Preservar i posar en valor el patrimoni natural i paisatgístic de la línia del litoral i dels espais 
agrícoles i forestals, i garantir la continuïtat territorial del conjunt d’espais lliures del municipi. 

• Delimitar els sòls no aptes per a nova urbanització. 

• Reconèixer les rieres i torrents que hi drenen, en termes de funcionalitat hidrològica i ecològica. 

• Preservar l’aqüífer de la fossa de Palafrugell. 

• Definir l’estructura bàsica de la xarxa de camins rurals, de les rutes de senderisme i del camí de ronda 
del litoral, que permeti relligar i articular el territori municipal i els àmbits de protecció paisatgística. 

• Preservar el patrimoni històric i cultural de l’entorn rural, identificant les masies i cases rurals. 

• Prevenir el risc d’incendi, potenciant el manteniment de l’activitat en el territori mitjançant una gestió 
activa i integrada de l’espai agrícola i del patrimoni forestal. 

 
En desenvolupament de l’Alternativa escollida per al sòl no urbanitzable es proposen les línies d’actuació 
següents: 

 Aprofitar la modificació i/o desclassificació d’antics sòls urbanitzables per establir una connexió natural 
entre els àmbits del Bosc Major i S’Antiga per disminuir la fragmentació de l’espai PEIN Muntanyes de 
Begur 

 Augmentar els àmbits de protecció en els límits del PEIN contigus als sòls d’expansió desclassificats 

 Afavorir la connectivitat interior cap a mar, singularment en el cas dels accessos al camí de ronda 
del litoral. Regular la mobilitat rodada i estacionament de vehicles i prioritzar l’accés dels vianants als 
espais públics de cales i platges. 
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Els criteris generals i propostes per al sòl urbà i urbanitzable 
 

L’Avanç de POUM de la Begur parteix dels següents criteris: 

 Garantir un ritme adequat de desenvolupament urbanístic del municipi que doni resposta a les necessitats 
previsibles d’habitatge, acompanyant-lo de les corresponents reserves d’equipaments i espais lliures.  

 Potenciar la compleció dels nuclis urbans existents en els llocs més aptes, i evitar la dispersió urbana i 
l’ocupació desproporcionada de sòls rústics.   

 Completar les dotacions d’equipaments públics i parcs urbans en els diversos nuclis, potenciant aquelles 
posicions que permetin configurar polaritats i fomentar llocs comuns.  

 Afavorir, en la mesura del possible, la barreja d’usos en l’espai urbà: residencial, comercial, activitats 
compatibles amb l’habitatge, equipaments, zones verdes, via pública.  

 Prioritzar la seguretat de les persones, i evitar la urbanització de noves zones no adequades.  

 Preservar i posar en valor el patrimoni històric i arquitectònic del municipi.  
 
En desenvolupament de l’Alternativa escollida per al sòls urbans i urbanitzables es proposen les línies 
d’actuació següents: 

 Consolidació dels nuclis principals del municipi -Begur i Esclanyà- com àrees preferencials per a 
l’habitatge de primera residència. Això inclouria les antigues urbanitzacions situades al voltant del nucli antic 
de Begur -Sa Fontansa, Les Arenes, Sa Roda, Son Ric, Residencial Begur- i en la proximitat del nucli antic 
d’Esclanyà -Font Martina, Les Argiles, Can Domingo, Blanquers, Sant Josep-. 

En línia amb l’objectiu anterior es proposa: 

– La reconsideració de l’ordenació en sectors en curs de desenvolupament -sector S-18 Oest de Begur i 
sector S-4 Sud de Begur i àmbits contigus- que permeti la presència d’habitatge plurifamiliar que 
pal·liar la carència d’aquest tipus d’oferta en el mercat immobiliari del municipi. 

– Regular la concessió de llicències d’habitatges d’ús turístic en el conjunt del municipi i establint la 
seva prohibició en les zones delimitades de consolidació de l’ús preferent per a la primera residència. 

 Dotacions d’equipaments i serveis públics en els nuclis -sector d’equipaments de La Font de Baix i 
reconsideració de l’antic S-25 L’Arbreda com espai per dotacions públiques. 

 Actuacions d’habitatge protegit dintre dels àmbits de consolidació de la primera residència -sector S-1 Sa 
Roda, sector S-18 Oest de Begur, polígon P-76 Residencial Begur, polígon P-78 Avinguda Sant Josep 
d’Esclanyà- 

 

La present revisió del POUM d’acord amb les determinacions del PDURSNSLG 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.  

Així mateix afecta a una estratègia de modificació i/o reducció un total de 30,84  ha. de sectors 
d’extensió urbana amb una densitat de fins a 127 habitatges.  

 



Avanç de Pla d’ordenació urbanística municipal de Begur. DOCUMENT DE SÍNTESI Febrer de 2023 / 19  

 


