
 

 

Connector de Salt Sesegues – Muntanyes de Begur 
 
Codi: 46 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
149,20 ha. Begur.  

 

Delimitació: 
 
Àrea que uneix i connecta tres fragments de l’espai d’interès natural Muntanyes 
de Begur amb l’àrea inclosa al present Catàleg Salt de Sesegües i entorn. Per 
aquest motiu, l’àrea descriu un límit que coincideix en part amb els límits dels 
espais anteriorment esmentats, i ressegueix un circuit sinuós, seguint el marge 
entre la superfície forestal, les clarianes i conreus, i les zones urbanitzades.   

 

Caracterització de l’espai: 
 
Aquesta àrea es caracteritza bàsicament per ser de naturalesa forestal, dotada 
d’un recobriment arbori format per pi pinyer (Pinus pinea) i en determinades 
zones, acompanyat per un segon estrat arbori, més baix, d’alzines (Quercus 
ilex). També apareix una zona on el cultiu de cereals i d’oliveres hi domina. Pel 
que fa a les formacions arbustives i herbàcies, cal dir que les primeres es 
composen bàsicament de brolla calcícola de romaní, mentre que les segones 
acostumen a ser camps abandonats, amb l’espècie dominant de l’olivarda (Inula 
viscosa).  

Al sector sud-oriental de l’àrea, es conserva en bona part l’estructura del 
paisatge en mosaic, on els camps de cultiu adopten la topografia suau d’aquesta 
zona, i es veuen alternats amb petites pinedes. Aquests camps estan 
estructurats a partir de marges compostos tant d’arbusts i esbarzers, com 
d’alzines i algun fruiter.  



 

 

Finalment, esmentem que, amb aquesta àrea, es vol connectar l’excessivament 
fragmentat espai del PEIN anomenat massís de Begur, i evitar el continu urbà 
que es pot arribar a consolidar amb la construcció de més urbanitzacions. 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 

El present espai no presenta excepcionalitats biològiques concretes. El fet 
d’incloure-la com a connector respon a l’aplicació de les noves estratègies per a 
la conservació del medi natural i del paisatge, així com per evitar el possible 
continu urbà, degut a l’alta densitat d’urbanitzacions presents en aquesta àrea 
eminentment forestal. Per tant, i seguint les noves directrius de conservació, 
amb aquesta àrea és proposa unir paisatgísticament els tres espais inclosos al 
PEIN del massís de Begur. A la vegada, es pretén establir una gran àrea, 
juntament amb l’espai del Salt de Sesegües, que conformi un sector 
representatiu d’aquesta zona de costa, tan densa urbanísticament. Els espais 
agrícoles i agroforestals també representen un important valor natural i cultural, 
degut al context en el qual ens trobem.  

 

Qualificació urbanística: 
 

Begur 

 
Tota l’àrea es troba classificada com a sòl no urbanitzable. 
 

 

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

L’estat de conservació és bo, tot i que cal tenir molt en compte les pressions que 
pateix el seu perímetre i que es caracteritzen, bàsicament, pel fet constructiu i 
urbanístic. En l’àmbit que es delimita, l’estat de conservació dels ecosistemes és 
satisfactori, malgrat que en les zones perimetrals es poden observar petites 
extensions de bosc o matoll fortament ruderalitzades i amb deixalles 
domèstiques. 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
És fonamental limitar el fet constructiu en tot el perímetre de la zona, per tal 
d’aturar la freqüent pèrdua de terreny a favor de més habitatges. D’altra banda, 
les construccions dins l’àrea haurien de quedar limitades a les ja existents. La 
continuïtat dels ambients agrícoles, tant en posició intersticial com perimetral, és 
també 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) La funció de connector paisatgístic i natural d’aquest espai justifica la 
seva classificació com a sòl no urbanitzable d’especial protecció. 
 



 

 

b) A fi i efecte de dotar tota l’àrea d’un règim de protecció adequat, 
convindria la redacció i aprovació d’un pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge, on s’establissin els usos compatibles i els usos 
prohibits o incompatibles amb els valors naturals presents a la zona. 
Aquest pla especial hauria de limitar la possibilitat d’implantar-hi grans 
infraestructures, equipaments o instal�lacions que malmetessin la funció 
connectiva de l’àrea.  Tanmateix, hauria de dotar-se de mitjans 
econòmics per tal de fomentar el manteniment o la recuperació 
d’activitats agroforestals compatibles. 
 

c) Caldria assegurar la incorporació al planejament de la Unitat Mínima 
Forestal com a superfície mínima a respectar en qualsevol segregació o 
fraccionament de terrenys de masses boscoses o en les autoritzacions 
d’edificacions vinculades als usos agroforestals. La Unitat està establerta 
en 25 hectàrees al Decret 35/90 de 23 de Gener. 
 

d) Seria convenient incorporar al Catàleg de Patrimoni natural del municipi 
les zones de major interès natural de l’àrea, amb la finalitat de garantir la 
seva preservació. 
 

e) Convindria avaluar la possibilitat d’incorporar tota l’àrea al Pla d’Espais 
d’Interès Natural de Catalunya, tot incloent-la a l’espai PEIN Muntanyes 
de Begur, a fi i efecte d’acabar amb l’excessiva fragmentació que el 
mateix presenta en aquesta zona. D’aquesta manera, podria actuar com a 
àrea d’amortiment d’impactes i impediria que els planejaments locals 
optessin en el futur per permetre la seva urbanització. 
 

f) La posada en marxa de línies d’ajut i de programes específics pel 
manteniment o recuperació de les activitats agroforestals en zones 
sotmeses a importants pressions urbanístiques (com ho és aquesta), 
podria ser de gran interès per tal de garantir la preservació de l’espai 
davant la seva transformació urbanística.  Les referides mesures 
apareixen previstes a la Llei 18/2001 de 31 de Desembre d’orientació 
agrària i haurien de ser implementades en aquest espai. 
 

g) Les fórmules de custòdia del territori, les cessions d’ús i l’adquisició de sòl 
destinat a garantir una gestió ambiental adequada, també podrien 
aplicar-se en aquesta àrea, per part de les pròpies administracions 
públiques locals o per fundacions ambientals i entitats sense ànim de 
lucre. 
 

h) S’hauria de garantir la pràctica d’una gestió forestal sostenible. 
 

i) Seria imprescindible dotar l’espai d’un pla eficaç de prevenció d’incendis, 
així com garantir la neteja i el manteniment en condicions de seguretat 
de les masses forestals. 

 



 

 

 


