


























ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTIC – PEU DE CAP ROIG 
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Objectius de qualitat paisatgística i proposta de mesures i accions

Els objectius de qualitat paisatgística (OQP) i la proposta de mesures (criteris) i accions que s’exposen a
continuació són específics d’aquesta unitat de paisatge. Igualment, també són d’aplicació els definits per
a tot l’àmbit territorial de les Comarques Gironines continguts en els capítols 13 i 14 de la present memòria
(volum 1). Els poders públics i privats, així com els agents socials i la societat en general, han de vetllar
pel compliment d’aquests objectius de qualitat paisatgística. El llistat de mesures (criteris) i accions són
una proposta per assolir els OQP.

Objectius de qualitat paisatgística

7.1. Uns assentaments de Platja d’Aro, Calonge, Palamós, Palafrugell i Begur ordenats i que no
comprometin els valors del paisatge que alberga, ni els valors dels espais circumdants, i amb unes
entrades als nuclis de qualitat.

7.2. Unes urbanitzacions dels municipis de Castell-Platja-d’Aro, Palafrugell, Santa Cristina d’Aro, Palamós,
Calonge, Vall-llobrega i Begur amb uns límits clars, ordenades i integrades en el paisatge, de mane-
ra que es minimitzi el seu impacte visual.

7.3. Una façana marítima de Begur, Palafrugell, Mont-ras, Palamós, Calonge i Castell-Platja d’Aro, amb
penya-segats, platges, cales i dunes ben preservats i gestionats, que mantingui el seu valor escènic,
històric i la identitat paisatgística de cada lloc i els valors i elements propis de caràcter natural,
històric, cultural i etnològic (espais naturals, camins de ronda, fars, edificis d’estil modernista i colo-
nial, passejos marítims, «tinglados» i instal·lacions portuàries).

7.4. Un paisatge de muntanya litoral amb extensos boscos de suros, alzines i pins productius i ben
gestionats, lliure de transformacions i processos d’artificialització, que mantingui l’escenari de gran
valor escènic que conforma.

7.5. Un sistema de restes arqueològiques, castells i torres de guaita ben preservats i gestionats dintre
d’un context forestal, urbà o rural que permeti la seva accessibilitat, descobriment i gaudi per part
dels seus usuaris.

7.6. Un paisatge agrícola de les planes i dels entorns de les Gavarres preservat i ben gestionat, que
mantingui la diversitat d’elements que el caracteritzen i el doten d’identitat pròpia.

7.7. Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més rellevants i permetin descobrir
i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges de la Costa Brava.

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, 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 línea de costa.

7.2. Impulsar per mitjà dels POUMs mesures de protecció del sòl als espais d’interès natural i connector
de les Gavarres - muntanyes de Begur; muntanyes de Quermany i dunes interiors de Pals i de
Begur; salt de Sesegues i entorn; connector salt de Sesegues - muntanyes de Begur; corredor puig
Roí - puig de les Pasteres; puig ses Forques, Ermedàs, puig Pelegrí, el Rodonell i puig Gallifa;
connector puig del Migdia - puig d’en Gotes; riera de Canyelles, plans de Torre Mirona, platja del
Castell i la Serra; cap Gros; el Pla - conca del Tinar - Sant Nazari; els Vilars; de la riera de Fenals a
la riera de Can Carboner (el Treumal); el Ridaura; Bell·lloc- torrent de la Coma- torrent de Canyet;
vall de Solius (veure mapa 5 de la cartografia general).

7.3. Mantenir i revaloritzar a través de les eines de desplegament dels POUM els elements arquitectònics
singulars (fars, torres de defensa, casetes de pescadors, etc.) com a elements de referència històrica
de la façana marítima, posant èmfasi en els municipis que concentren més exponents, com
Palafrugell, Begur i Palamós.

7.4. Proposar la inclusió en el PEIN «Muntanyes de Begur» del sector de dunes continentals fixades per
pins que pertany al municipi de Regencós, per tal de mantenir la integritat de tot el conjunt de la
formació geomorfològica i paisatgística singular formada pel camp de dunes interior.

Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió

7.5. Mantenir el Jardí de Cap Roig pel seu valor històric i patrimonial.

7.6. La densitat de la coberta forestal a la unitat, conformada fonamentalment per pinedes, alzinars i
suredes que arriben pràcticament arran de mar, ocupa el 40% de la unitat. El seu valor productiu
encapçalat per la generació històrica de suro, es troba en la actualitat en un procés d’abandó
progressiu que es podria reduir amb la seva promoció com a indústria de qualitat. Cal promoure el
paisatge productiu del suro, com a sistema de gestió de les masses forestals a més de la generació
d’un element d’alta qualitat comercial.

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.

7.8. Les planes i i els entorns de les Gavarres han conformat històricament uns paisatges agrícoles que
barregen cultius de secà i regadiu, situats al corredor de Palafrugell, la vall d’Aro, i la plana de
Calonge fonamentalment, on és significatiu el cultiu de vinya. Es tracta d’un paisatge en franca
regressió, accelerat per l’avanç de les masses forestals, la creixent urbanització i l’abandonament
de moltes zones de cultiu, el que fa perillar la permanència d’aquest important mosaic paisatgístic.
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Cal promoure i gestionar els paisatges agrícoles de les planes de Calonge, el corredor de Palafrugell,
i la vall d’Aro.

7.9. Garantir la bona integració paisatgística i la permeabilitat de les infraestructures viàries de la Costa
Brava, posant èmfasi en les ampliacions de carreteres ja existents, com és el cas de la C-31.

7.10. Preservar el valor patrimonial de les carreteres GIV-6542 (Palafrugell-Tamariu i el tram que es dirigeix
cap al far de Sant Sebastià) i la GI-660 (Calonge-La Bisbal d’Empordà). Es tracta de carreteres
històricament ben inserides al territori.

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,
Vall-llobrega i Begur). Les actuacions aniran encaminades a la millora dels accessos, perifèries, la
regulació de les tipologies constructives i dels tipus de cobertes, i els codis cromàtics en les
edificacions, així com a l’asfaltat 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.

7.13. Promoure el control i definició de les masses forestals per tal de reduir el risc d’incendi forestal.

7.14. Històricament, les necessitats de protecció dels sectors costaners, van forçar l’aparició de certes
tipologies arquitectòniques específiques per a la defensa. És el cas dels castells d’Esclanyà, Begur,
i de Calonge, a més de nombroses torres de guaita i masos fortificats com la Torre Simona, la Torre
de Sant Sebastià i Torre Valentina entre altres. Aquestes edificacions, per la seva necessitat de
defensa i vigilància, es situaven en punts emblemàtics de control sobre la resta del territori, convertint-
se així en fites significatives dintre del paisatge. La necessitat de rehabilitar aquestes peces i condi-
cionar-les per l’aprofitament dels seus potencials com a elements de percepció del territori, podria
afermar el seu caràcter simbòlic, educatiu i turístic. Fomentar el caràcter emblemàtic i emfàtic dels
castells i les torres de guaita dintre de la totalitat del territori com a possibles peces de foment del
turisme i la percepció del paisatge. En aquest sentit, generar estratègies de restauració i promoció
de les torres de guaita com a patrimoni cultural específic de la regió.

7.15. Evitar la desfiguració de les fites paisatgístiques dels fars de Sant Sebastià i del cap de Begur i els
nucli històrics de Llofriu, Sa Tuna, Tamariu i Calella de Palafrugell, amb construccions,
infraestructures, i en general, amb barreres visuals que impedeixin o dificultin considerablement la
percepció de les imatges més interessants, per causa de la seva dimensió, forma o color.

7.16. Impulsar iniciatives que promoguin les vinculacions dels punts de principal interès arqueològic amb
els itineraris paisatgístics com a suplements pedagògics de la xarxa de  recorreguts.

7.17. Vetllar perquè les restauracions ambientals de les activitats extractives també responguin a criteris
d’integració paisatgística amb l’entorn, especialment en el cas d’aquelles que es localitzen en espais
naturals protegits o a les seves immediacions, com és el cas de les sorreres establertes en les
dunes interiors al municipi de Regencós.

Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a l’ordenació

7.18. El paisatge litoral a la unitat de la costa Brava ha estat definit des de la segona meitat del segle XX
per una vocació turística de masses impulsora de l’activitat econòmica. Castell-Platja d’Aro, Palamós,
Palafrugell i Begur són alguns dels principals nuclis litorals que es van expandir o fundar per allotjar
el creixement massiu de l’activitat a la línea costanera. El principal problema que ha estat associat
a aquestes activitats, va a ser el creixement ràpid, sumat al descontrol urbanístic sense criteris
d’ordenació territorial. Addicionalment, la sobrecàrrega que suposa l’activitat turística durant l’estiu
tendeix a saturar i col·lapsar les infraestructures i els ecosistemes. Per tot això, cal afavorir unes
límits clars i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de les perifèries
evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions no aptes en sòl agrícola per tal de preservar-ne la seva
qualitat.

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 (cartografiats en el mapa 11, de la cartografia
general, relacionat amb les dinàmiques paisatgístiques). Evitar l’aparició de teixits discontinus que
fragmentin el paisatge i les extensions urbanes que modifiquin figures, perfils i escenaris urbans
tradicionals, particularment en els casos en que puguin contribuir a l’aparició de fenòmens de
conurbació, o carretera-aparador.

7.20. Establir pautes de control en l’ordenació i criteris 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 al mar.

7.21. Incloure en les modificacions i revisions dels POUMS  i en els plans derivats, aspectes paisatgístics
en les seves determinacions per la via dels plànols d’ordenació i en la normativa, amb l’objectiu de
millorar la percepció i la valoració del conjunt.

-Begur: sòl urbà zona entre Aiguafreda i sa Tuna
-Palamós: sòl urbà a l’est de la cala de la Fosca, a la cala s’Alguer.
-Calonge: sòl urbà de l’àrea del càmpings de Treumal.
-Castell-Platja d’Aro: sòl urbà del puig Pinell.

7.22. Impulsar en la revisió dels plans d’ordenació urbanística municipal de Castell-Platja d’Aro, Santa
Cristina d’Aro, Palafrugell i Palamós un apartat específic sobre el tractament paisatgístic de les vies
d’accés a aquestes poblacions amb l’objectiu de garantir uns accessos als nuclis urbans ordenats
i que facilitin la transició entre els espais oberts i els paisatges urbans, a la vegada que reforcin el
caràcter i la identitat dels nuclis urbans als quals estan vinculats.

7.23. Es consideren zones prioritàries d’actuació les franges costaneres amb continus urbans de 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 (cartografiats en el mapa 11, de la cartografia
general, relacionat amb les dinàmiques paisatgístiques). Els plans especials haurien d’incloure estudis
de visibilitat en las vessants de les zones més exposades visualment, per tal de regular els processos
d’edificació nous, a més de promoure la remoció d’elements no desitjats com antenes, i equipaments
d’instal·lacions.
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7.24. Impulsar l’elaboració d’un pla especial d’ordenació del paisatge de les activitats comercials associades
als eixos viaris de les entrades als nuclis amb incidència visual (edificis, exposicions a l’aire lliure,
instal·lacions adjacents, cromatismes, retolació). Aquesta actuació és prioritària a l’accés a Platja
d’Aro per Castell d’Aro i per Sant Feliu de Guíxols, i a l’accés a Mont-ras.

7.25. Promoure una xarxa d’itineraris paisatgístics i de miradors accessibles a peu o amb vehicles, on la
percepció i interacció amb el paisatge és més àmplia i suggerent. Aquesta xarxa, que comprèn
miradors i camins existents, i d’altres a consolidar, hauria de rebre, allà on correspongui, les actuacions
necessàries de condicionament, senyalització, manteniment i difusió per tal de potenciar la funció
de facilitar la percepció dels valors del paisatge i el coneixement del territori. Són els miradors del far
de Sant Sebastià i el castell de Begur; i els itineraris paisatgístics a peu o bicicleta de la ruta del
Carrilet, la ruta del Tren Petit, el GR-92, Solius-Carcaixells i Palafrugell-Begur; i els motoritzats de
Palafrugell-Cap de Begur i Llagostera-la Bisbal d’Empordà (veure mapa 7.2, al final de la fitxa).
Integrar el conjunt de miradors i itineraris al Pla territorial parcial de les Comarques Gironines.

7.26. Promoure l’existència d’un recorregut continu al llarg de tota la façana marítima gironina relligant els
trams de camins de ronda existents i utilitzant una senyalització adequada.

7.27. Prestar, en els POUMS d’aquesta unitat de paisatge, una especial atenció a aquells altres miradors
i itineraris accessibles, a aquells que es troben en els espais periurbans i també als camins de
ronda.

7.28. Garantir el compliment estricte a la façana litoral de la Costa Brava de les normes establertes  per
la Llei de Costes, tant pel que fa a l’ocupació del domini públic per instal·lacions privades no
autoritzades, com pel control efectiu de les limitacions a la propietat privada (prohibició de les
ampliacions de volum i superfície construïda) dins la zona de protecció que defineix la Llei.
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