
 

 

Muntanyes de Queramany i dunes interiors de Pals i de Begur 
 
Codi: 41 

 

 
 

Superfície i municipis que es comprenen: 
 
822,30 ha. Pals, Regencós i Begur. 

 

Delimitació: 
 
Espai situat entre la carretera dels masos i la platja de Pals, al Nord, el nucli de 
Pals i la carretera de Palafrugell a Pals, a l’Oest, la carretera de Begur a 
Regencós, al Sud, i les urbanitzacions de la platja de Pals i les muntanyes de 
Begur, a l’Est. 

 

Caracterització de l’espai: 
 

El sector occidental es troba presidit per les muntanyes del Queramany, formades 
per materials terciaris (gresos, calcàries i margues), lleugerament plegats i 
trencats per falles normals. Al vessant sud del Queramany Gros apareix un 
interessant aflorament de caolí format per fluxos hidrotermals, que havia estat 
explotat (mines de Regencós). En contacte discordant amb els materials terciaris, 
apareixen afloraments de roques metamòrfiques corresponents a estribacions de 
les Muntanyes de Begur. Les comunitats naturals són típicament boscanes, amb 
domini de la sureda i de les pinedes secundàries de pi pinyer (Pinus pinea), 
pinastre (Pinus pinaster) i pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc on s’hi 
desenvolupen el garric (Quercus coccifera) i les brolles d'estepes (Cistus sp) i 
brucs (Erica sp). En bona part del Queramany les comunitats de bosquines han 
assolit la seva màxima expansió d’ençà el 1990, quan gran part de l’espai va 
quedar afectat pels incendis. En aquells sectors on es dóna una menor insolació o 
condicions més frecals es produeix l’entrada d’espècies com el roure (Quercus 
humilis) i el freixe (Fraxinus angustifolia). La fauna present és de caràcter 



 

 

mediterrani i forestal. A la part central i de llevant trobem un substrat sorrenc 
(formacions dunars), ocupat per extenses pinedes que fixaren aquestes 
formacions, entre les que apareixen diversos afloraments de roca metamòrfica. A 
l’extrem est els relleus metamòrfics (de litologia diversa), corresponents a la 
unitat de les Muntanyes de Begur, tornen a ser coberts pels boscos d’alzines i 
suros. 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 

 

Es tracta d’una gran zona forestal en un sector abastament urbanitzat. El 
Queramany esdevé símbol i referent de la població local, així com espai de lleure 
i lloc d’activitats vinculades amb la natura. Les zones de dunes tenen també un 
gran interès geològic i paisatgístic. Val a dir que l’espai esdevé zona de connexió 
biològica entre les muntanyes de Begur i les àrees de la plana baix 
empordanesa. 

 

Qualificació urbanística: 
 
 

Pals 
 

• Sòl urbanitzable 
- Sòl urbanitzable programat: Roca Blanca Clau 

P7. 
- Sòl urbanitzable no programat ampliació 

Pineda de Pals Clau NP/9. 
- Sòl urbanitzable no programat Puig Padrós 

Clau NP8. 
- Sòl urbanitzable no programat ampliació Masos 

de Pals NP4. 
 

• Sòl no urbanitzable 
 

- Forestal de conservació Clau F1. 
- Forestal de restitució Clau F2. 
- Rústec Clau R. 

 
Begur 

 
• Sòl urbanitzable no programat desenvolupament esportiu residencial Clau 

15. 
 

• Sòl no urbanitzable 
 

 
- Protecció forestal Clau PF1. 
- Conservació i repoblació forestal PF2. 

 
Regencós 

 
• Sòl no urbanitzable 

 
- Forestal Clau 7. 
- Conreu secà Clau 6. 



 

 

 

 

Construccions existents: 

 
Existència de cabanes per a ús de camp que requeririen una normativa pròpia. 
També trobem masos amb necessitat de normativa conjunta a partir de l’estudi 
dels seus trets característics històrics, com poden ser Mas Florís, Mas Abel, Can 
Pou, entre d’altres. 

 

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

El sector pateix una important pressió urbanística que determina en part el seu 
perímetre irregular. Els efectes de la freqüentació es manifesten també en la 
presència de nombrosos punts d’abocament i l’acumulació de deixalles. Un altre 
impacte el trobem en l’explotació de les sorres, amb la conseqüent modificació 
del paisatge i la destrucció de la coberta vegetal. Una artificiosa plantació de 
coníferes pretén dissimular els greus efectes de l’activitat extractiva. A banda de 
les urbanitzacions, les sorreres (en activitat o suposadament restaurades) i els 
equipaments pel lleure o de serveis, condicionen els entorns de la zona i les 
seves bandes perimetrals. Al sector del Queramany destaca l’existència d’una 
xarxa de camins i pistes del tot innecessària atès els usos que es fa de l’espai. 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 

Aquesta franja és l’únic espai ben preservat entre les urbanitzacions. Existeixen 
extraccions sorrenques a prop que caldria clausurar. Del tot oportú  seria definir 
estrictament els límits de la zona, així com els seus usos. Les activitats 
extractives han de quedar també restringides a les zones actuals. La vigilància 
hauria de fer possible evitar els abocaments incontrolats. La neteja de l’espai, la 
racionalització de la xarxa de camins, el control de les repoblacions amb 
coníferes i la pressió de les activitats de lleure i de serveis a les bandes 
perimetrals, s’haurien de tenir en consideració. 

 

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

 

La important presència de dunes continentals a tota l’àrea i la consideració 
d’aquest hàbitat com a prioritari a la Directiva Europea d’Hàbitats, exigeix 
l’adopció immediata de mesures de protecció que garanteixin la preservació de 
tot l’espai. 

Entre elles, caldria adoptar les següents: 

 

a) Classificació de l’espai com a sòl no urbanitzable d’especial protecció Clau 
forestal, i desenvolupament del règim normatiu mitjançant un Pla 
Especial de protecció del paisatge i del medi natural. 
 

b) Inclusió al Catàleg de Patrimoni natural dels municipis de Pals, Regencós i 
Begur de tota l’àrea. 



 

 

 
c) L’actual règim urbanístic establert en les Normes Subsidiàries de 

planejament de Pals i al Pla General d’Ordenació Urbana de Begur és 
manifestament incompatible amb l’adequada preservació de tot l’espai, 
de manera que caldria modificar puntualment aquests planejaments per 
tal de procedir a la desclassificació dels següents sectors: 

 

Al municipi de Pals: 

 

- Sòl urbanitzable programat Roca Blanca Clau P.7 
- Sòl urbanitzable no programat  Ampliació Pineda de Pals Clau 

NP9 
- Sòl urbanitzable no programat Ampliació Puig Pedrós Clau NP8 
- Sòl urbanitzable no programat Masos de Pals, ampliació NP4. 

 
Al municipi de Begur: 
 

- Sòl urbanitzable no programat Clau 15 desenvolupament 
residencial/esportiu. 

 

De no desclassificar-se aquests sòls, alguns dels terrenys inclosos al present 
Catàleg seran objecte de fragmentació i de transformació urbanística permetent-
se la construcció de cases amb jardí amb densitats oscil�lants entre els 8 i els 15 
habitatges per hectàrees i edificabilitats de 0’25 m2 sostre/m2 sòl a Pals, 
malmetent-se superfícies de l’ordre de 441.762 m2 al SUP 7 Roca Blanca, 
81.100 m2 al SUNP 7 de Puig Padrós, 36.281 m2 a l’ampliació de la Pineda de 
Pals. I molt més grans encara a l’ampliació del sector dels Masos de Pals NP4, o 
possibilitant-se a Begur l’aparició d’una àmplia zona esportiva amb instal�lacions 
hoteleres incloses. 

Tanmateix, cal destacar que la manca de desenvolupament dins del termini fixat 
al Pla General de Pals, pel que fa al sector urbanitzable programat Roca Blanca, 
autoritza al propi Ajuntament a desclassificar els terrenys sense que això 
comporti cap dret a indemnització, segons així es preveu expressament a l’article 
254.2.a) de les Normes Urbanístiques. 

 

d) Les determinacions urbanístiques contingudes a les normes subsidiàries 
de Regencós són força adequades per a la preservació de l’espai, si bé 
caldria la limitació d’usos admesos. Resulten d’especial interès les 
condicions d’emplaçament de les construccions i la prohibició de construir 
a les bandes que constitueixen les línies de força del paisatge fixades a 
l’article 202. 
 

e) Caldria garantir la introducció, als planejaments de Pals i de Begur, del 
deure de respectar la Unitat Mínima Forestal de 25 ha. a tota l’àrea, en 
lloc de la Unitat Mínima de Conreu, i fixar a tots tres municipis un règim 
d’usos en sòl no urbanitzable molt estricte, que impedeixi la implantació 
de zones d’acampada, camps de golf, àrees d’extraccions d’àrids, línies 
d’alta tensió, així com d’antenes de telecomunicacions, abocadors o altres 
instal�lacions d’utilitat pública i interès social que poden malmetre els 
valors presents a la zona. 
 

f) Finalment, seria d’interès revisar l’efectiu compliment o no, per part de 
les activitats extractives actualment existents a la zona, dels deures 
establerts a l’article 151 del PGOU de Begur i 222 dels PGOU de Pals 



 

 

relatius a prestació de fiança, presentació de pla de restauració, 
programa temporal per finalitzar l’extracció, tractament de sòls i 
plantacions resultants del projecte de restauració, etc. 
 

g) El valor forestal de les masses existents aconsellaria fomentar l’aprovació 
de plans tècnics de gestió i millora forestal que garanteixin una racional, 
sostenible i adequada explotació de les masses boscoses presents a 
l’àrea, així com l’establiment de punts d’aigua i la neteja del sotabosc. 
 

h) S’hauria de procedir a la revisió de la situació dels permisos i 
autoritzacions atorgats pel Departament d’Indústria a les actuals 
explotacions d’àrids i sorreres, per tal d’assegurar la restauració dels 
sectors sobre els quals ja s’ha actuat i per impedir el creixement o 
ampliació dels actuals límits. 
 

i) Sota el supòsit que les autoritzacions administratives d’explotacions 
d’àrids permetessin l’ampliació dels actuals perímetres, convindria 
plantejar mesures tals com l’adquisició dels drets d’explotació per part de 
les administracions o de fundacions ambientals, a fi i efecte de procedir a 
la seva anul�lació. 

 
j) Resulta imprescindible també revisar els actuals traçats de les línies 

elèctriques que afecten part d’aquest espai donat l’elevat risc d’incendi i 
el caràcter obsolet de les mateixes, a fi i efecte de procedir al seu trasllat, 
substitució o eliminació. 
 

k) Tanmateix, seria d’interès redactar, tramitar i aprovar un pla de 
prevenció contra incendis per tota l’àrea. 
 

l) Els importants valors ecològics i paisatgístics de l’àrea justificarien també 
la seva adquisició per part de fundacions ambientals o pels propis 
municipis, a fi i efecte de substraure’ls definitivament de les pressions 
urbanístiques presents a la zona, i impulsar-hi programes de gestió 
ambiental que potenciïn els valors naturals de l’àrea. 

 
m) L’espai s’hauria d’incloure a la Xarxa Natura 2000 pel fet que conté 

hàbitats o espècies considerades prioritàries segons la Directiva d’hàbitats  
que estan insuficientment representades a Catalunya. 

 



 

 

 


