
 

 

Puig Sesforques, Ermedàs, Puig Pelegrí, el Rodonell i Puig 
Gallifa 
 
Codi: 48 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
296,70 ha. Palafrugell i Mont-ras. 

 

Delimitació: 
 
L’àrea és situa al sud del nucli de Palafrugell, i s’estén des del Puig Sesforques, 
al Nord, fins al Puig Gallifa i el Puig del Rodonell, al Sud. Enmig, hi trobem el 
sector agrícola i de planura d’Ermedàs, els espais aturonats que el flanquegen, 
així com el mateix Puig Pelegrí. 

 
Caracterització de l’espai: 
 
Paisatge en mosaic que es caracteritza per l’alternança de zones boscoses als 
turons i relleus, i d’ambients agrícoles als sectors de planura. Els turons es 
caracteritzen generalment per nuclis de roques metamòrfiques aïllats dins el 
batòlit de roca granítica (excepte Ses Forques). L’àmbit forestal és el 
característic de l’alzinar i la sureda sovint, però, amb dominància presencial de 
les coníferes. Als vessants de llevant d’Ermedàs i ja al límit del sector, el pi 
pinyer (Pinus pinea) es troba en plantació i en formacions pures. Els plans 
d’Ermedàs són d’un especial atractiu, ja que els regadius alternen amb petites 
arbredes, denotant l’antiga presència al sector d’una àrea inundable. En l’àmbit 
que es considera, les edificacions incloses corresponen bàsicament a velles 
construccions que en bona part han estat restaurades, de manera que el seu 
grau d’integració paisatgística és prou satisfactori. 



 

 

 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 

Es pretén preservar el paisatge característic en mosaic de la zona, en aquells 
sectors on el fet urbanístic i d’ocupació del territori no ha assolit densitats ni 
tipologies excessivament crítiques ni discordants. Al mateix temps, s’amplia de 
manera considerable el polígon més meridional de l’espai PEIN de Muntanyes de 
Begur que, al mateix temps, és el que presenta una costa amb majors valors 
paisatgístics. L’àrea d’Ermedàs, en tant que zona ocasionalment inundable, 
també és un espai ecològic important. 

 

Qualificació urbanística: 
 
 
Mont-ras 

 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- Zona Agrícola. 
- Zona Forestal. 
- Zona paisatgística i forestal protegida. 

 

Palafrugell 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Àrees rústegues Clau d5.1. 
- Àrees de protecció especial i paisatgística 

Clau d2 i d3. 
- Àrees de protecció agrícola Clau d1 

 

 

Construccions existents: 
 
Masies com Can Blau, Can Bonet, Can Jofre, Ca l’Aliu, etc., algunes d’elles de 
segona residència, haurien de tenir una normativa comuna de rehabilitació en el 
sòl no urbanitzable. 

 

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

L’àrea que es delimita presenta un estat de conservació acceptable, malgrat que 
es dóna un cert risc d’afectació en tot el seu perímetre. El tancament de 
propietats pot ser també un greuge a tenir en compte. La presència d’alguna 
àrea de pineda en formació desvirtua els sectors arbrats de la zona. A l’extrem 
nord de l’espai, i més concretament al Puig Sesforques, la banalització és 
important per l’acumulació de deixalles. 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
És de gran importància el manteniment d’un control estricte de les edificacions al 
perímetre de l’espai, així com la prohibició de qualsevol construcció a l’interior de 



 

 

l’àmbit. El tancament de finques és incompatible amb el manteniment dels valors 
de la zona. S’ha de considerar aspectes com la neteja d’alguns sectors o la 
recuperació d’alzinars i suredes en detriment de les pinedes. Finalment, seria del 
tot desitjable efectuar els estudis hidrològics i d’inundabilitat pertinents que 
poguessin portar a la recreació d’una zona humida a la zona dels plans 
d’Ermedàs. 

 
 

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

a) Malgrat que tota l’àrea es troba classificada com a sòl no urbanitzable 
(classificació que, aparentment, preserva els seus valors i impedeix la 
seva transformació urbanística), el règim d’usos que es fixa per aquest 
sòl, tant al Pla General d’Ordenació Urbana de Palafrugell com a les 
Normes Subsidiàries de Mont-ras és massa ampli, i s’hauria de garantir la 
seva parcial modificació i millora. En aquest sentit, caldria garantir el 
respecte a la Unitat Mínima de Conreu i no permetre edificacions ni 
instal�lacions en superfícies inferiors a les 4’5 ha en sòl agrícola i a les 25 
ha en sòl forestal. 
 

b) Davant aquesta exigència, els articles 122 i 124 i concordants del PGOU 
de Palafrugell, possibiliten l’aparició de construccions en superfícies de 
20.000 i 30.000 m2 i, en les Claus d.1 i d.3, no apliquen la Unitat Mínima 
Forestal, en permetre les construccions en parcel�les de 45.000mz, en 
sòls forestals. 

 
c) Tanmateix,l’ús càmping-caravaning, els habitatges residencials 

unifamiliars aïllats, l’ús residencial col�lectiu i hosteleria, les instal�lacions 
recreatives, sales de festa, discoteques, serveis de seguretat, parcs de 
bombers, etc., autoritzables en sòl no urbanitzable al municipi de 
Palafrugell, haurien de restringir-se i prohibir-se en aquesta àrea, per tal 
de garantir la preservació dels seus valors naturals. 
 

d) D’altra banda, els usos i superfícies fixats a les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Mont-ras haurien de restringir-se en aquest sector, ja que 
permeten la implantació en la zona agrícola de zones d’acampada i 
d’aparcament de caravanes fins a un màxim de 400 places, l’edificació 
d’habitatges unifamiliars en parcel�les de 1’5 ha. Fins i tot permeten, en 
el sòl no urbanitzable Clau Forestal, la instal�lació d’abocadors 
d’escombraries, o cementiris de cotxes, pedreres, zones d’extraccions 
d’àrids, etc., que malmetrien els valors naturals presents a la zona. 
 

e) Tanmateix, caldria impedir la instal�lació mitjançant declaracions d’utilitat 
pública o d’interès social d’usos tals com camps de golf, antenes de 
telecomunicacions, infraestructures públiques i línies d’alta tensió, entre 
d’altres. 

 
f) En particular, el Pla d’Ermedàs pot veure’s indegudament afectat per la 

projecció de variants d’accés a poblacions o pel desdoblament de l’actual 
carretera C-31, cosa que podria arribar a malmetre de forma irreversible 
aquesta àrea. 
 

g) La figura del Pla Especial seria la més adient per fixar els usos 
compatibles i incompatibles en aquesta àrea i per incrementar el règim de 



 

 

protecció actualment fixat al planejament urbanístic, tot restringint la 
implantació en la mateixa, d’activitats i usos del sòl agressius o 
inadequats pel manteniment de les seves condicions naturals. 
 

h) Caldria incloure tota l’àrea al Catàleg de Patrimoni natural dels municipis 
o, com a mínim, els sectors de major importància paisatgística i la zona 
humida susceptible de recuperació. 
 

i) Resulta d’interès l’impuls i foment dels Plans Tècnics de Gestió i Millora 
Forestal per garantir una adequada gestió de les masses arbrades.   
 

j) L’antiga zona inundable podria ser objecte d’un programa ambiental per 
estudiar i possibilitar la seva recuperació. 
 

k) L’administració hidràulica hauria de promoure el referit programa i 
incloure les mesures de planificació hidrològica adequades a aquesta 
finalitat. 
 

l) L’estudi de fórmules d’arrendament, compra o d’altres contractes de 
custòdia del territori, per part de fundacions o entitats de caràcter 
ambiental, podrien propiciar la consecució dels objectius del present 
Catàleg en aquesta àrea. 
 

m) Podria valorar-se la conveniència de promoure la incorporació d’aquesta 
àrea al sector més meridional de l’espai PEIN Muntanyes de Begur, tot 
ampliant la seva actual delimitació i funcionament com àrea d’amortiment 
d’impactes. 

 

 
 


