
 

 

Riera de Canyelles, Plans de la Torre Mirona, Platja de Castell 
i la Serra 
 
Codi: 49 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
312,00 ha. Palamós, Mont-ras i Palafrugell. 

 

Delimitació: 
 
Espai que abraça el polígon situat més al sud de l’espai PEIN de les Muntanyes de 
Begur. El sector septentrional comprèn els espais agrícoles situats vora la riera 
de Canyelles; a l’Oest, el límit l’estableix la carretera de Girona a Palamós, 
mentre que pel Sud pren la muntanya de la Serra i la pineda d’en Gori, ja a tocar 
les urbanitzacions de la Fosca. 

 

Caracterització de l’espai: 
 
Zona amb espais agrícoles i àrees forestades al voltant de l’àmbit més meridional 
del PEIN de les Muntanyes de Begur. Els boscos, d’alzines (Quercus ilex) i suros 
(Quercus suber), es veuen presidits en bona part per les coníferes. En una posició 
central discorre la riera d’Aubi, que desemboca a la platja de Castell, tot 
conformant una petita zona humida dominada pels canyissars i on s’hi poden 
veure diverses espècies d’aus aquàtiques (l’aigua hi és tot l’any present). Els 
plans de Torre Mirona són d’una gran bellesa paisatgística, ja que acosten els 
conreus fins pràcticament la mateixa platja. El fet constructiu encara presenta 
densitats i tipologies acceptables, que s’integren prou bé en l’entorn. Al sector 
sud es comprenen un seguit de finques històriques i la mateixa cala s’Alguer, 
d’indubtable valor etnològic. Entre l’agulla de Castell –on hi ha el poblat ibèric– i 
la cala de la Sènia, la costa és especialment atractiva tant per la seva 
configuració (amb nombrosos filons de pòrfirs), com pel seu paisatge. 



 

 

 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 

La zona atorga un important valor afegit al sector del PEIN de les Muntanyes de 
Begur que envolta, ja que el complementa amb un conjunt d’espais agrícoles de 
gran interès. La platja de Castell també és d’especial interès, tant per la zona 
humida a la desembocadura de la riera d’Aubi, com pel context natural i agrícola 
en el qual es situa. Elements geològics com els plecs en corneanes a Sant Esteve, 
geomorfològics i paisatgístics com l’agulla de Castell i la Foradada, o la cala 
s’Alguer i la pineda d’en Gori, són també del tot destacables. 

 

Qualificació urbanística: 
 
 
Mont-ras 

 
• Sòl no urbanitzable 

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

 
Palafrugell 
 

• Sòl no urbanitzable 
 

- Àrees rústegues Clau d51. 
 
Palamós 
 

• Sòl no urbanitzable amb múltiples Claus (1.3, 1.5, 1.6, 4.2, 4.3, 4.4) 
corresponents a sòl agrícola, forestal, protecció d’elements paisatgístics, 
protecció d’elements històrics artístics, de penya-segats, de torrents i 
rieres, etc. 
 

• Sòl urbà:  
 
- Zona actuació especial UA 20.  
- Polígon d’Actuació PA 19. 

 
 

Construccions existents: 
 
Cabanes de camp, d’obra i teula àrab, masos històrics a la part interior del rere 
platja com la Torre Mirona, i altres masos com Mas Oliver, Mas Juny, Can Llong, 
etc. als turons prop de mar de cala s’Alguer i cala Castell, mantenint molts d’ells 
elements de referències medievals. Cal esmentar el poblat ibèric de Castell així 
com la qualitat del seu entorn. 

 

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

La zona presenta un estat de conservació prou acceptable, tot i que cal 
considerar els riscos d’afectació que es donen en les seves àrees perimetrals, 
amb una pressió antròpica considerable. De fet les pinedes i sectors agrícoles de 
Castell o la mateixa cala s’Alguer i àrees adjacents (és el cas de la pineda d’en 



 

 

Gori), pateixen els efectes de la sobrefreqüentacó i la banalització de les 
comunitats biològiques. La tipologia de les construccions que es troben dins 
l’espai també és un aspecte a tenir molt en compte, així com el tancament de 
propietats. Ja per últim, esmentem l’empobriment de les comunitats de ribera 
tot al voltant de la riera d’Aubi i a la seva desembocadura, on proliferen els 
canyissars. 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
És important controlar els usos que es fan a les àrees perimetrals de l’espai, així 
com limitar les construccions a les existents en l’actualitat. El manteniment de 
l’activitat agrícola també és fonamental, atès que és la principal garantia del 
característic paisatge en mosaic. A més de les operacions de neteja i restauració 
ecològica d’alguns sectors que apareixen degradats, és necessari regular en 
temporada d’estiu l’accés i l’aparcament de vehicles vora la platja de Castell. Pel 
que fa a la riera d’Aubi, seria interessant emprendre actuacions de reforestació 
dels seus marges, així com potenciar la zona humida que s’ha format en el seu 
contacte amb la platja. 

 

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

Aquesta àrea de gran valor paisatgístic i singular bellesa ha estat objecte d’una 
llarga batalla legal davant dels intents continuats de possibilitar la seva 
urbanització per part de les administracions competents en matèria d’urbanisme, 
i preferentment del Departament de Política Territorial de la Generalitat de 
Catalunya.  Aquesta polèmica va acabar mitjançant l’anul�lació del PGOU de 
Palamós que classificava com a sòl urbanitzable la platja del Castell i el sector de 
la Plana, en dictar-se diverses sentències del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, confirmades pel Tribunal Suprem, que van estimar els recursos 
contenciosos impulsats per Depana i per la Plataforma Salvem Castell, van 
declarant expressament el deure de les administracions de preservar els valors 
naturals presents a l’àrea. 

Finalment, la Generalitat de Catalunya va adquirir a alguns propietaris i 
promotors, per 15 milions d’euros (2.500 milions de pessetes), la propietat d’una 
part dels terrenys que configuren aquesta àrea. 

El PGOU de Palamós encara permet la destrucció i edificació de part de l’àrea 
natural aquí delimitada, concretament d’aquella situada a la seva franja sud, a la 
Fosca i prop de Cala s’Alguer. 

 
a) En concret, la Unitat d’Actuació núm. 20 classifica com a sòl urbà una 

zona boscosa d’interès, amb presència de suros, pins i alzines, permetent 
la construcció d’un hotel de planta baixa i 4 plantes pis, de 18 metres 
d’alçada, l’impacte del qual és incompatible amb la preservació dels 
valors del sector.  Es permet també la instal�lació d’una important zona 
esportiva amb un sostre de 1000m2 en una sola planta, de manera que 
aquest indret suportarà una edificabilitat total de 66.000 m2 de sostre. 
Per aquesta raó es proposa promoure la modificació puntual del PGOU de 
Palamós per tal de procedir a desclassificar aquest sector, impedint la 
seva transformació urbanística, i anul�lant la UA núm. 20 regulada a 
l’article 141 del Pla, deixant sense efecte aquestes previsions 
urbanístiques. 



 

 

 
b) Similar actuació urbanística de modificació del planejament hauria de 

promoure’s en relació a les previsions del PGOU de Palamós pel que fa al 
Polígon d’Actuació núm. 19.  Les previsions permeten l’edificació dels 
terrenys llindants amb el camí d’accés a la Cala s’Alguer i immediats a la 
Pineda d’en Gori,  i preveuen la implantació d’un màxim de 80 habitatges 
en edificacions de fins a 4 plantes d’alçada, alhora que possibiliten també, 
junt amb l’ús residencial, l’ús hoteler a aquesta zona. 
 

c) D’executar-se aquesta actuació comportaria la pèrdua d’un espai valuós, 
amb retalls de massa boscosa (preferentment de pinedes), i de gran 
interès paisatgístic, tot generant-se un greu impacte visual. 
 

d) Per això es proposa la desclassificació d’aquest polígon de sòl urbà o bé 
l’alteració de la seva actual qualificació urbanística de forma que es 
garanteixi el manteniment com a espai lliure i zona verda de tota l’àrea. 
Si més no, de la seva part arbrada més propera a Cala s’Alguer i al mar, 
així com de tots els terrenys ubicats a la banda nord del camí d’accés a la 
cala. 
 

e) La qualificació com a espai lliure o zona verda de tota l’àrea permetria 
garantir l’adquisició d’aquest sòl pel municipi, mitjançant l’impuls d’una 
actuació aïllada en sòl urbà i la seva expropiació. 

 
f) En defecte de tot el que s’ha dit aquí, el manteniment d’algun 

aprofitament urbanístic al polígon permetria adquirir la resta de sòl com a 
cessió obligatòria lliure i gratuïta a efectuar per part dels promotors de 
l’actuació. 
 

g) Finalment, i pel que fa al règim de sòl no urbanitzable de tota l’àrea 
delimitada en la present fitxa (que afecta tres municipis diferents), cal 
tenir en compte el necessari establiment de restriccions als usos admesos 
pels actuals planejaments de Mont-ras i Palafrugell, que ja han quedat 
assenyalats en les fitxes anteriors. 
 

h) Tanmateix, el SNU Zona Forestal (Clau 4.3) del PGOU de Palamós en fixar 
la parcel�la mínima en 50.000 m2 , enlloc de 25 Hectàrees, no s’ajusta als 
requisits mínims de protecció d’aquest sòl, fixats a la Llei Forestal de 
Catalunya. 
 

i) Es proposa la inclusió de tota l’àrea al Catàleg de Patrimoni Natural dels 
respectius municipis i el desenvolupament del seu règim d’ordenació 
mitjançant un Pla Especial que garanteixi la preservació integral dels seus 
valors. 
 

j) Seria convenient incloure la pràctica totalitat d’aquesta àrea en el Pla 
d’Espais d’Interès Natural de Catalunya, tot incorporant-la a l’actual espai 
Muntanyes de Begur. 
 

k) Seria important el foment d’una gestió forestal sostenible a la zona, per 
tal de garantir el manteniment dels sectors forestals en condicions 
adequades de neteja, esporgament de la massa arbrada, etc., amb la 
finalitat de reduir el risc d’incendis. 
 

l) L’estudi de fórmules d’arrendament o la signatura de convenis de 
col�laboració entre els actuals propietaris (privats o públics) i fundacions 



 

 

ambientals o entitats sense ànim de lucre, que permetessin la cessió dels 
usos i gestió de les finques (entre d’altres els tractaments i aprofitaments 
forestals, el dret d’accés, la utilització per programes ambientals, etc.), 
podrien ser instruments idonis per impedir la degradació de l’espai per 
manca de gestió. 
 

m) L’impuls d’un programa ambiental que tendeixi a la recuperació de la 
zona humida i a la reforestació dels marges de la riera d’Aubi, hauria 
d’engegar-se pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya, com a actual propietari de bona part dels terrenys.   
 

n) La inclusió al PEIN de l’àrea permetria la redacció i aprovació de Plans 
Especials o Plans Rectors d’ús i gestió de l’espai natural, instruments 
idonis per a desenvolupar polítiques ambientals. 
 

o) Tanmateix, caldria el desllindament de les zones de policia, de servitud i 
de domini públic tant pel que fa a la riera d’Aubi, com per tota la zona 
costanera. Especialment, ja que el sistema de protecció de rieres i 
torrents al PGOU de Palamós no està grafiat als plànols ni definida la seva 
delimitació i amplada a la normativa urbanística, en remetre’s a les 
actuacions que dugui a terme l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 
 

 


