
 

 

Cap Gros 
 
Codi: 50 
 

 

Superfície i municipis que es comprenen: 
 
18,80 ha. Palamós. 
 

Delimitació: 
 

Espai comprès des del final de la cala de la Fosca, sempre arran de mar, fins a 
la cala Mestre i al cim del turó (74 m), així com del cim del turó fins a la 
urbanització propera. 
 

Caracterització de l’espai: 
 
L’espai comprèn penya-segats d’inclinació forta, fins i tot parets verticals, amb 
vegetació herbàcia i arbustiva típica d’aquests ambients. Per la banda interior és 
una antiga zona de conreus, probablement de vinya o olivera, on s’ha recuperat 
el bosc d’alzinar (Quercus ilex) amb pi blanc (Pinus halepensis), propi de la 1ª 
línia litoral. 

El bosc, tot i les estassades recents, es troba en bon estat de conservació. 
Juntament al pi blanc, trobem alzines i arbustos propis de l’alzinar, fet que fa 
pensar en una recuperació futura de la comunitat d’alzinar al sector interior, 
quedant una pineda de pi blanc al cim dels penya-segats, on hi ha un escàs gruix 
de sòl. La resta del penya-segat presenta una inclinació forta, amb un sòl massa 
esquelètic perquè hi creixi un bosc. Aquest espai és un dels pocs del litoral gironí 
que no ha sofert cap modificació des de l’inici de la gran afluència turística. 

 

 

 



 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 

 

El motiu principal de la inclusió al catàleg són els penya-segats, amb colònies de 
lleteresa arbòria (Euphorbia dendroides), espècie que apareix molt puntualment 
al litoral de la Costa Brava i que és indicadora de condicions ambientals 
termòfiles. 

Es tracta d’un hàbitat singular, darrera presència al nord de la màquia termòfila, 
tan comuna al sud de les terres catalanes. 

 

Qualificació urbanística: 

 

Palamós 

 

• Sòl urbà: 
- Clau 1.6 a) protecció de servituds, zona 

marítimo-terrestre. 
- Clau 1.6 b) protecció de penya-segats. 
- Clau 1.3 c) espais lliures Parc.  
- Clau 2 – 8 b) edificació aïllada unifamiliar, 

ciutat jardí. 
- Unitat d’Actuació 7  UA7 Clau 2.8 b) ciutat 

jardí. 
- Polígon d’actuació 18 PA18 zona hotelera, zona 

d’actuació especial. 
 

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

Els penya-segats presenten un estat de conservació bo. 

El bosc s’estassa amb la finalitat de fer el camí que porta a un mirador 
acondicionat al cim del turó; l'estassada, però no va modificar el valor de la 
massa forestal. 

 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 

Els penya-segats, al constituir una zona de difícil accés, no requereixen cap tipus 
de protecció especial. 

S’hauria de preservar l'àrea forestal, amb funció de zona tampó pels penya-
segats, ja que és una de les poques que encara queden a 1ª línia litoral. 

Caldria condicionar els camins per tal d’evitar l'erosió per part dels vianants. 

 

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

 

a) Cal classificar l’àrea com a sòl no urbanitzable d’especial protecció, o bé 
dotar-la d’una zonificació d’espai lliure que garanteixi el seu manteniment 
en estat natural (parcs, jardins o zones verdes, zona de servitud i 
protecció de litoral, etc.). 



 

 

 
b) Un Pla Especial haurà d’assegurar la preservació de tota l’àrea i el 

manteniment dels seus valors naturals, dotant-la d’una protecció integral. 
 

c) S’ha d’incorporar tota l’àrea al Catàleg de Patrimoni natural del municipi. 
 

d) L’adquisició del sòl per part de les administracions o bé de fundacions 
ambientals, així com la titularitat pública de l’àrea, seria una mesura 
idònia per a garantir la seva conservació. 
 

e) Les actuals previsions del planejament general de Palamós que 
classifiquen com a sòl urbà aquesta àrea i possibiliten l’edificació i 
urbanització aproximadament d’una cinquena part de la mateixa, són 
absolutament incompatibles amb la finalitat de protecció del present 
Catàleg.  El polígon d’actuació PA 18 de 40.695 m² de superfície, on es 
permet la construcció d’una zona hotelera de 4 plantes d’alçada, o bé 
d’una zona residencial amb edificis de tres plantes, suposarà un atemptat 
directe contra els valors naturals de la mateixa. Per aquesta raó 
convindrà procedir a la modificació puntual del planejament general, per 
tal d’impedir l’execució dels aprofitaments urbanístics indicats.  
 

f) D’altra banda, el vial previst envoltant la muntanya de Cap Gros, 
disminuirà la superfície de l’àrea que actua com a Parc, augmentant la 
marginalitat dels seus límits i empobrint els valors naturals presents a la 
zona. Resulta necessari eliminar el vial en el seu traçat actual. 
 

g) Tanmateix, la classificació com a sòl urbà de la Unitat d’Actuació UA7, 
permet la construcció d’habitatges unifamiliars aïllats de dues plantes 
amb parcel�les de 1.500 m² als terrenys compresos entre la platgeta i el 
rec de Fanals a la Fosca. Sota supòsit de que la UA encara no es trobés 
en fase d’execució, seria possible avaluar la conveniència de modificar el 
planejament, qualificar tota l’àrea com a espais lliures i procedir a 
l’adquisició de sòl per la via de l’expropiació. 
 

h) Seria convenient dotar l’àrea d’una figura ambiental de protecció integral.  
La creació d’una micro-reserva podria ser una mesura adequada. 
 

i) La compra de terrenys per part de les administracions o d’alguna fundació 
ambiental, permetria assegurar la conservació de l’espai i impedir la seva 
urbanització. 
 



 

 

 
 


