
 

 

Connector muntanyes de Queramany-Platja de Pals 
 
Codi: 40 
 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
316,49 ha. Pals. 

 

Delimitació: 
 
Espai que queda limitat al nord per l’àrea anomenada “Plans i closes del Daró i la 
riera Grossa” i per l’espai PEIN Aiguamolls del Baix Empordà, a l'est per la platja 
de Pals, al sud per les Muntanyes de Queramany i a l'oest pel camí de les 
Vinyoles. 

 

Caracterització de l’espai: 
 
Zona de la franja reralitoral més immediata a la costa de Pals. Aquest espai es 
caracteritza bàsicament per dos aspectes molt diferenciats: presenta un ambient 
agroforestal interessant (la zona dels verns), i alhora incorpora dins l’àrea el 
camp de golf de Pals, així com les actuals instal�lacions de Radio Liberty. El fet 
d’incloure aquestes infraestructures respon a diverses motivacions. D’una banda, 
perquè ens trobem amb unes instal�lacions -Radio Liberty- actualment 
abandonades i a l’espera d’un nou ús i, de l’altra, perquè ens trobem davant d’un 
dels pocs camps de golf que manté unes condicions ambientalment correctes.  

El camp de golf, tot i ser un ambient artificialitzat, conserva una cobertura de 
pins molt densa, utilitza aigües depurades i disposa d’un joc de tanques que 
permet la mobilitat del tipus de fauna que habita en aquests ambients 
periurbans. A més, cal considerar que la zona agroforestal manté en bona part 
les principals característiques paisatgístiques de la plana empordanesa, on les 
explotacions de pollancres i els cultius comparteixen l’espai amb les pinedes i els 
camps d’oliveres. 

 



 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 

La inclusió d’aquesta àrea al Catàleg respon al criteri i a la voluntat d’ordenar 
urbanísticament la zona del reralitoral més immediat, des d’una òptica del 
planejament supramunicipal. Així, a més de connectar tres àrees de gran interès 
(la platja de Pals, les muntanyes de Queramany i Plans i closes del Daró) evitant 
el continu urbà que comença a aparèixer entre les urbanitzacions de Begur i el 
càmping de Los Arenales, en un futur pot servir per evitar la pressió urbanística 
sobre un espai del PEIN tant interessant com el de les Basses del Frare Ramon, 
que pertany a l’EIN dels Aiguamolls del Baix Empordà. 

 

Qualificació urbanística: 
 
La zona manté actualment la qualificació de Sòl No Urbanitzable i de Sòl 
Urbanitzable no Programat, amb les claus de residencial i eixample. 

 

Pals 

 

• Sòl no urbanitzable. 

 

• Sòl urbanitzable no programat:  
- Sector Radio Liberty UUNP11. 
- Sector Les Illes UUNP 12. 

 

Construccions existents: 
 
Existeixen construccions disperses per la zona i disposades de manera aïllada. 
Apareixen continus únicament a la perifèria de l’àrea i al costat del camp de golf. 
Destaca també, com a impacte negatiu, la presència de les gegantines torres de 
Radio Liberty, el desmantellament de les quals ja està previst per un futur 
proper. 

 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 

En conjunt podem considerar que l’àrea presenta un bon estat de conservació. 
També cal reconèixer que el sector més septentrional ha perdut bona part de la 
seva identitat i es presenta com un espai banal i, en certes zones, fins i tot 
marginal. A més, cal assenyalar l’eliminació dels elements arbrats que 
delimitaven les diferents finques i la presència d’algunes esteses elèctriques. 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Es recomana la continuïtat de les activitats agrícoles i potenciar les fileres 
d’arbres entre les diferents parcel�les. Les construccions per habitatge han de 
quedar limitades a les actualment existents, i si s’ha de fer restauracions, caldrà 
que es respecti la tipologia original. Les barraques d’ús agrícola poden ser 
compatibles, tot i que cal definir molt bé el seu volum i l’estètica constructiva. 
Altrament, s’aconsella mantenir el camp de golf com a sòl no urbanitzable. 



 

 

Pel que fa als terrenys situats darrera la platja de Pals, on actualment hi ha 
ubicades les antenes de Radio Liberty, es recomana la seva inclusió dintre el 
SNU d’especial protecció paisatgística, limitant-ne seriosament els usos que la 
poden transformar. Cal recordar que actualment aquests espais de reraduna són 
espais de gran riquesa biològica i a l’hora també són molt fràgils. A més, degut a 
la situació d’escassetat que hi ha d’aquests ambients a Catalunya, es recomana 
la seva conservació limitant l’accés a la platja de forma que no es malmetin les 
dunes. 

 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) La necessitat de garantir la connectivitat de les àrees naturals exigeix una 
actuació urbanística decidida en aquesta àrea, amb tendència a impedir la 
definitiva ocupació d’aquest sòl per nous creixements urbanístics. 
 

b) La possibilitat d’utilitzar les actuals pinedes existents al nucli de la platja 
de Pals, i les zones arbrades i amb vegetació del propi golf de Pals com a 
connectors paisatgístics i com a dits verds, que permeten el pas de fauna 
vertebrada i invertebrada per les sorres, capçades dels arbres, herba, fins 
a les àrees encara naturals i no artificialitzades, justifica la inclusió 
d’aquest espai al present Catàleg. 

 
c) La retirada de les antenes de Radio Liberty permetrà la recuperació d’una 

primera i àmplia franja lliure de litoral, de gran valor paisatgístic, sent 
precís garantir el seu manteniment com a espai lliure i impedir la creació 
de noves  barreres arquitectòniques, l’ocupació per edificis i la seva 
urbanització. 
 

d) Classificació de tota l’àrea com a sòl no urbanitzable d’especial protecció i 
inclusió de bona part de la mateixa al Catàleg de Patrimoni Natural del 
municipi de Pals.   

 
e) Subsidiàriament, i sota el supòsit que part dels sectors situats amb front 

a la platja mantinguessin una classificació de sòl diferent del no 
urbanitzable, caldrà garantir una zonificació i qualificació urbanística que 
garanteixi la seva conservació com a espai lliure, zona verda, parc o 
similar, impedint en el futur la seva urbanització i edificació. 
 

f) Malauradament, el Pla General d’ordenació urbana de Pals classifica 
aquest sector com a sòl urbanitzable no programat, (Sector Radio Liberty, 
UUNP 11), tot possibilitant la implantació de fins a 285 habitatges en 
aquesta àrea, així com la construcció d’un vial longitudinal paral�lel a la 
platja. L’execució malmetria irreversiblement els valors naturals i 
paisatgístics de la zona. Tanmateix, al sector les Illes (UUNP12) –Zona 
Nord dels Arenals- es permeten similars usos i aprofitaments urbanístics, 
així com una densitat de 25 habitatges/HA, sobre una superfície total de 
54’9 ha. És per això que resulta imprescindible instar la modificació 
puntual del PGOU de Pals per tal de procedir a la desclassificació 
d’aquests sòls urbanitzables. 
 

g) El posterior desenvolupament d’un règim de protecció adequat per tot el 
sector exigeix la redacció i aprovació d’un Pla Especial de protecció del 
medi natural i del paisatge que limiti els usos possibles, prohibeixi la 



 

 

implantació d’infraestructures que malmetin els valors naturals de l’àrea i 
restringeixi la possibilitat d’implantar-hi noves edificacions.  
 

h) La possibilitat de regular les zones d’influència, servituds de protecció, 
accés al mar i domini públic, per part de l’administració competent en 
matèria de costes, mitjançant la utilització de les normes de protecció de 
trams de litoral, és un instrument susceptible de ser utilitzat també en 
aquest espai.  Si més no, per impedir que sigui malmesa la primera franja 
dels 200 metres a comptar des la zona marítima terrestre, tal i com ha 
succeït a banda i banda d’aquest sector, a tota la platja de Pals, malgrat 
les actuals previsions de la Llei de Costes. Resulta imprescindible la 
fixació de la zona marítima terrestre, a fi i efecte de protegir tota l’àrea 
de dunes litorals presents al sector. 

 
i) És d’interès plantejar la incorporació d’una part d’aquesta àrea a l’espai 

PEIN dels Aiguamolls de l’Empordà per tal d’actuar com a zona 
d’amortiment d’impactes. 
 

j) Tanmateix, podria impulsar-se un programa ambiental que tingui com a 
finalitat, en retirar-se les antenes de Radio Liberty, recuperar els 
ambients naturals del reraduna i les comunitats vegetals i animals 
vinculades a aquests. 

 
 

 
 


