
 

 

Connector Puig Roí, Puig de les Pasteres 
 
Codi: 47 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 

236,60 ha. Palafrugell. 

 

Delimitació: 
 
Àrea situada al costat oriental de la zona més sud del PEIN de Begur. Així, queda 
delimitat a ponent per la carretera que uneix Palafrugell amb la platja de 
Llafranc, al Sud pel nucli de Llafranc, a llevant pel límit del PEIN i al Nord per la 
carretera de Palafrugell a Tamariu. 

 

Caracterització de l’espai: 
 
Aquesta àrea es caracteritza bàsicament per ser en bona part agrícola, tot i que 
a la zona més propera al PEIN i a les urbanitzacions de Llafranc, dominen les 
pinedes de pi pinyer (Pinus pinea). La superfície que comprèn és agrícola, 
basada en el cultiu de cereals i farratges, mentre que la zona boscosa es troba 
coberta de pins, bàsicament pinyers. Altrament, a la zona més sud, apareixen 
àrees de matoll, dominades pel romaní (Rosmarinus officinalis). Destaca també 
un petit reducte, al costat del Club de Tennis de Llafranc, amb preservació 
d’alzines (Quercus ilex) i roures (Quercus humilis). Si bé en conjunt aquesta 
àrea no presenta una riquesa florística excepcional, i des del punt de vista 
natural no té valors molt destacables, cal considerar-la per l’aspecte rural i 
agrícola que encara conserva. En un context marcadament urbà com en el que 
s’està convertint la plana de Palafrugell, aquest espai, on els camps queden 
reticulats per diferents marges arbrats i arbustius, esdevé de gran bellesa 
paisatgística per l’harmonia que han assolit els usos humans amb les 
característiques del territori.  



 

 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, i donat el caràcter marcadament urbà que 
està assolint la plana de Palafrugell, la conservació d’aquests últims espais 
agrícoles i rurals esdevé del tot urgent per tal de mantenir una certa qualitat 
paisatgística. A més, degut a les intenses dinàmiques urbanes (que han 
comportat un extraordinari creixement urbà durant l’última dècada en aquesta 
zona), resulta vital mantenir-ne l’ús agroforestal actual. Es tracta d’un viu 
testimoni del que han estat els paisatges interiors o reralitorals de la Costa 
Brava, i la seva conservació evitaria el creixement desmesurat del nucli de 
Palafrugell, i impediria consolidar el continu urbà que es pot donar entre 
Palafrugell, Calella de Palafrugell i Llafranc. D’altra banda, amb aquest espai es 
vol aconseguir formar una àrea d’amortiment d’impactes, davant els diferents 
usos de les àrees aïllades que conformen en l’actualitat el PEIN del Massís de 
Begur. 

 

Qualificació urbanística: 
 
Tota l’àrea està classificada com a sòl no urbanitzable, amb Claus d’agrícola, 
rústec i forestal. D’altra banda, inclou un equipament que correspon al Club de 
Tennis de Llafranc. 

 

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

L’estat de conservació de l’àrea és bo, tot i que cal tenir en compte les pressions 
urbanístiques i constructives que pateix en la franja més perimetral. Així, a part 
de la zona que es troba en contacte amb el PEIN de Begur, cal indicar que 
l’abandonament de deixalles i residus, així com la fragmentació de l’espai per 
carreteres i la pertinent construcció de serveis, en són els impactes més greus. 
D’altra banda, cal tenir en compte també la pèrdua irreversible d’alguns 
d’aquests marges arbrats entre els cultius, fet que desconfigura en certa manera 
les qualitats d’aquest paisatge.  

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Es considera fonamental que no es construeixi més a la zona, així com mantenir 
els usos actuals. També és important aturar el creixement a la zona perimetral i 
vora les carreteres que la travessen. 

 
 

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

a) L’existència de desenvolupaments urbanístics molt intensos i quasi 
il�limitats al municipi de Palafrugell, i la forta pressió urbanística a la que 
està sotmesa tota l’àrea de Tamariu, Llafranc i el propi nucli de 
Palafrugell, recomanen, quan no exigeixen, la creació d’una zona tampó, 
amb la delimitació d’aquesta àrea i l’exigència del futur manteniment de 
la seva classificació com a sòl no urbanitzable.  Aquesta zona servirà 



 

 

alhora com a àrea d’amortiment d’impactes respecte les petites àrees de 
l’espai PEIN Muntanyes de Begur, presents a l’entorn d’aquest espai 
natural. 
 

b) Cal garantir el manteniment dels usos agrícoles i de les masses forestals, 
així com el respecte de la Unitat Mínima de Conreu (4’5 ha) i de la Unitat 
Mínima Forestal (25 ha) per a la instal�lació de qualsevol edificació. 
 

c) És convenient impedir a l’àrea la instal�lació d’activitats incompatibles 
amb els seus valors naturals, mitjançant declaracions d’utilitat pública o 
interès social, com és el cas d’infraestructures viàries i energètiques, 
abocadors, camps de golf, zones d’acampada, i altres usos. Especialment, 
davant del règim urbanístic massa ampli del Pla General del municipi de 
Palafrugell, que fixa aquests usos pel sòl no urbanitzable. En els articles 
122 i 124 d’aquest règim es fixen parcel�les mínimes de 20.000 i 30.000 
m2, no ajustades a la Unitat Mínima de Conreu. De la mateixa manera, 
en la “Zona de protecció vegetal i paisatgística” (la corresponent a àrees 
forestals), tampoc s’exigeix respectar la Unitat Mínima Forestal de 25 ha, 
permetent-se edificar en parcel�les de 30.000 i 45.000 m2.  Finalment, 
els usos al sòl no urbanitzable del PGOU de Palafrugell admeten la 
implantació d’àrees d’acampada i aparcament de caravanes, les 
instal�lacions recreatives, sales de festa, discoteques i semblants, parcs 
de bombers, serveis de seguretat, habitatges unifamiliars no rurals i, fins 
i tot, residència col�lectiva i hostaleria, usos extractius, etc. (articles 112 
a 126). Tots aquests usos manifestament incompatibles amb la 
preservació dels valors naturals de l’àrea, incompatibilitat que s’hauria de 
fixar mitjançant la redacció, tramitació i aprovació del corresponent Pla 
Especial. 
 

d)  La figura del Pla Especial de protecció del paisatge i del medi natural és 
l’instrument urbanístic més adient per regular els usos possibles i per 
fixar els usos prohibits i incompatibles. 
 

e) Seria recomanable el foment a l’àrea de la gestió forestal sostenible, la 
neteja de boscos i el seu manteniment en condicions adequades, a través 
de l’impuls de mesures d’ajut per a la redacció, aprovació i execució de 
plans tècnics de gestió i millora forestal. 
 

f) Cal impulsar un programa específic pel manteniment i la recuperació de 
les activitats agroforestals, dotant-lo dels corresponents ajuts i mitjans 
econòmics, per tal de garantir la preservació de l’espai. El programa 
s’ajustaria plenament a les previsions contingudes a la Llei d’orientació 
agrària (Llei 18/2001 de 31 de Desembre). 
 

g) Resulta convenient l’estudi de mesures de permeabilització de la xarxa de 
carreteres que creua l’espai. 
 

h) Es necessari dotar l’àrea d’un pla de prevenció d’incendis. 
 
 



 

 

 


