
 

 

Salt Sesegues i entorn 
 
Codi: 45 
 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
268,00 ha. Regencós i Begur. 

 

Delimitació: 
 
Espai de relleu situat entre la carretera de Regencós a Begur, al Nord i la 
carretera de Palafrugell a Begur, al Sud. A l’Est trobem les sorreres del Puigbrocà 
i la urbanització del Mas d’en Rostell, mentre que a l’Oest el límit l’estableixen els 
plans de l’Arrabassada, Puigcalent i el Brugar. 

 

Caracterització de l’espai: 
 

Zona de naturalesa bàsicament forestal, amb domini dels alzinars i les suredes. 
En alguns sectors els pins tenen una gran presència amb motiu del substrat 
sorrenc. L’explotació d’aquestes sorres ha definit unes grans àrees d’extracció 
que al sector de llevant ens marquen el perímetre del nostre àmbit, amb 
actuacions de restauració dubtoses, tant des del punt de vista ecològic com 
paisatgístic. Destaquem especialment alguns espais oberts que encara es 
dediquen a l’agricultura, fet que configura un singular paisatge en mosaic. 
Destaquen també la presència de diversos còrrecs i fondals on creixen els roures 
(Quercus humilis), els oms (Ulmus minor) i els freixes (Fraxinus angustifolia). El 
fet urbanístic condiciona els límits de l‘espai en algun sector. D’altra banda, en 
l’àmbit que es determina, no existeixen construccions discordants. 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 

Es tracta d’una zona accidentada i de relleu, dominada pels boscos i el paisatge 
en mosaic, amb alguns rieranys frescals. És també destacable el substrat sorrenc 



 

 

dels sectors de la meitat Nord. El component agrícola té un especial valor, 
sobretot en el context urbanístic en el qual es troba l’àrea. 

 

Qualificació urbanística: 
 
Begur 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- Protecció forestal, Clau PF1. 
- Conservació i repoblació forestal PF2. 
- Protecció paisatgística, PP. 
- Protecció agrícola, PA. 

 

• Sòl urbanitzable no programat Clau 16. 
 

 
• Sòl urbà:  Unitat d’Actuació 63. 

 
 
Regencós 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- Zona de Conreu de Secà Clau 6. 
- Forestal, Clau 7. 
- Sistema Fluvial. 

 

Construccions existents:  
 
Cabanes de camp pels camps i hortes que es conserven a les planes. Destaquen 
els masos històrics de Mas Batllia, Mas d’en Bou i Ca l’Alzinar. 

 

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

Cal tenir molt en compte les pressions que pateix l’espai en bona part del seu 
perímetre, ja sigui pel fet constructiu i urbanístic o per l’explotació de les sorres 
al sector del Puigbrocà. En l’àmbit estricte que es delimita, l’estat de conservació 
dels ecosistemes és satisfactori. 

 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Esdevé fonamental limitar la construcció en el perímetre de la zona, per tal que 
no es vegin més retallats els seus actuals dominis. Aquesta limitació s’ha 
d’estendre a les sorreres, que han servit també per definir l’àmbit de l’espai. 

Les construccions dins la zona han de quedar limitades a les ja existents. La 
continuïtat dels ambients agrícoles, tant en posició intersticial com perimetral, és 
de la mateixa manera un objectiu de qualitat a mantenir. 

 
 



 

 

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

a) Classificació de tota l’àrea com a sòl no urbanitzable, preferentment clau 
Forestal, i inclusió de la mateixa al Catàleg de Patrimoni Natural dels 
respectius municipis. 
 

b) Introducció al planejament de Begur de la Unitat Mínima Forestal de 25 
ha. com a superfície mínima rectora de l’autorització de qualsevol ús 
edificatori en aquests terrenys. 
 

c) La preservació de l’espai és incompatible amb el manteniment de part del 
règim urbanístic establert als actuals planejaments en vigor dels 
municipis de Begur i Regencós. En particular, cal promoure la modificació 
puntual del PGOU de Begur, desclassificant el sòl urbanitzable no 
programat Clau 16, per ser contrari al mandat contingut a la Llei Forestal 
de Catalunya, que exigeix classificar com a sòl no urbanitzable els espais 
forestals i les masses boscoses. 

 
d) Caldria també modificar la classificació de sòl d’una part dels terrenys de 

la UA 63 que es troba pendent d’execució, impedint la seva futura 
transformació  urbanística. 
 

e) Finalment, el règim del sòl no urbanitzable agrícola clau 6 (Zona de 
conreu de secà), inclòs a les Normes Subsidiàries de Regencós, en la 
mesura que permet l’establiment d’usos hotelers, sanitaris, docent, 
recreatiu, esportius, d’habitatge, residència-casa de pagès, etc. tot i que 
afecta a masos existents, hauria de ser revisat per tal de no permetre 
usos diferents dels estrictament vinculats a l’explotació agrícola, 
ramadera o forestal d’aquest sòl.  Més adequades, en canvi, resulten les 
previsions contingudes al sòl no urbanitzable amb Clau 7 Forestal del 
referit municipi. 
 

f) L’impuls d’un pla especial de protecció del paisatge i del medi natural 
podria ser una mesura adequada per tal de garantir la dotació a tot 
l’espai d’un règim jurídic conforme amb els valors que s’han de preservar. 
El pla especial hauria de restringir els usos en aquest sector i impedir la 
implantació de nous habitatges unifamiliars aïllats o d’altres usos que 
poden suposar la seva transformació (camp de golf, infraestructures 
públiques, etc.). 
 

g) La naturalesa de l’àrea fa convenient fomentar i impulsar la redacció i 
aprovació de plans tècnics de gestió i millora forestal, així com d’un pla 
de prevenció d’incendis amb l’adopció de mesures efectives que 
minimitzin el referit risc. 
 

h) Seria convenient 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) Els valors naturals presents a l’àrea justificarien plantejar en algun sector 
la compra o arrendament dels terrenys, per tal d’impulsar programes de 
gestió ambiental i impedir la seva transformació urbanística. 



 

 

 

 
 

 

 


