
 

 

Connector Puig del Migdia-Puig d’en Gotes 
 
Codi: 51 
 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
178,20 ha. Mont-ras i Vall-llobrega. 

 

Delimitació: 
 
Àrea ubicada entre el PEIN del massís de les Gavarres, les àrees del Puig 
SesForques i els Plans de Torre Mirona - riera de Canyelles. Així delimitada, 
quedant excloses les principals construccions, aquesta àrea actuaria com a 
connector entre el PEIN de les Gavarres i un fragment important del PEIN 
Muntanyes de Begur.  

 

Caracterització de l’espai: 
 
Àrea de naturalesa forestal i també agrícola. Presenta una topografia molt 
atractiva, per ser una zona suaument ondulada i alternada per petits turons. 
Així, les zones més properes a les Gavarres i les parts enlairades dels petits 
monticles, són de naturalesa forestal, i la resta de l’espai es troba dominat pel 
conreu. Les àrees boscoses són ocupades per suros (Quercus suber) i pins (Pinus 
sp), tot i que en les zones forestals dels petits turons, la formació forestal 
dominant és l’alzinar (Quercus ilex). Destaquen també algunes zones de matoll, 
on les espècies amb major presència són el bruc boal (Erica arborea), el bruc 
d’escombres (Erica scoparia), i les estepes (Cistus albidus, Cistus monspeliensis, 
Cistus salviifolius). Els conreus, de secà, mantenen en certa manera els marges 
arbrats. És també destacable els paisatges en mosaic situats al nord-oest de 
l’àrea (al municipi de Vall-llobrega). Cal esmentar la presència d’un petit rierol, 
que si bé no presenta un bosc de ribera completament format, destaca per 
espècies pròpies d’herbassars humits (Convolvuletalia sepium, Galio-
Alliarietalia). Tot i el paper assignat com a connector, aquesta àrea es veu 



 

 

travessada per la carretera que uneix els nuclis de Vall-llobrega amb el de Mont-
ras, i exigeix mesures de permeabilització de la mateixa.  

 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 

Aquesta àrea no presenta peculiaritats naturals. Algunes suredes presenten un 
estat de conservació molt bo. El motiu d’inclusió d’aquest espai al Catàleg es 
basa en la seva posició geogràfica i en les possibilitats que té per esdevenir un 
connector de primer ordre, a l’hora d’unir paisatgísticament el PEIN del massís 
de les Gavarres amb el PEIN de Muntanyes de Begur. D’altra banda, tenint en 
compte el caràcter marcadament urbà que presenta la zona (coneguda com el 
corredor de Palafrugell), i les possibilitats presents per evitar l’aïllament del PEIN 
de Begur i de la banda de llevant de les Gavarres, la inclusió d’aquesta àrea a la 
xarxa ha estat del tot necessària. Cal també mencionar la singularitat 
topogràfica que presenta la zona dels petits turons, ja que, en trencar la plana 
cultivada, provoquen un paisatge agroforestal de gran bellesa.    

 

Qualificació urbanística: 
 

Bona part de l’àrea està classificada com a sòl no urbanitzable, agrícola, rústic i 
forestal. Tanmateix, l’àrea inclou un Sòl Urbanitzable amb clau residencial. 

 

Construccions existents: 
 
Hi ha alguns masos com Can Tentira, Mas Mortera, Mas Maruny, tots ells de 
caire popular. 

 

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 
urbanístiques que pateix la banda més perimetral. És també destacable el fet 
que sigui una àrea travessada per la carretera de Mont-ras a Vall-llobrega. En 
aquesta via s’hi instal�len construccions i equipaments, agreujant la 
fragmentació d’aquest espai. El paisatge agroforestal situat al nord-oest de l’àrea 
es troba en un estat de conservació bo. Per últim, cal tenir en compte que la 
construcció d’urbanitzacions en aquesta àrea o en la seva zona perimetral, 
contribuirien a artificialitzar encara més aquest sector, creant un continu urbà 
que aïllaria el massís de les Gavarres amb la seva franja litoral més immediata. 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Constitueix un requeriment de protecció fonamental no construir més a la zona, 
mantenint els usos actuals. Caldria també l’esclarida de pins a gran part de la 
zona forestal, ja que la densitat és molt elevada. Seria especialment adient 
aturar el creixement a la zona perimetral i vora les carreteres que la travessen. 
S’hauria de vetllar perquè el curs fluvial no presentés l’estat deplorable que 
actualment té en determinats trams. 

 
 



 

 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Cal garantir la classificació d’aquesta àrea com a sòl no urbanitzable i 

evitar la seva progressiva transformació urbanística, tot dotant-la d’un 
règim d’usos adequat per preservar els seus valors naturals, mitjançant 
l’aprovació d’un Pla Especial de protecció del paisatge i del medi natural. 
Aquest Pla Especial hauria de ser de caràcter pluri-municipal i estar dotat 
amb mitjans econòmics suficients per promoure i fomentar el 
manteniment de les activitats agràries a la zona. 
 

b) S’ha de limitar la implantació d’activitats d’utilitat pública i d’interès social 
en les zones en que siguin incompatibles, així com fomentar el 
manteniment dels usos estrictament agrícoles i forestals. L’aparició 
d’instal�lacions d’acampada no sembla un ús compatible amb els valors 
presents a l’àrea. 
 

c) L’actual règim del sòl no urbanitzable establert a les Normes Subsidiàries 
de Mont-ras, en permetre l’edificació d’habitatges unifamiliars aïllats en 
parcel�les de 1’5 ha., en possibilitar la instal�lació d’activitats turístiques 
no hoteleres com les zones d’acampada amb un màxim de 400 places, i 
en possibilitar en zones forestals la instal�lació d’abocadors 
d’escombraries o de cementiris de cotxes i les activitats extractives (tal i 
com resulta del contingut literal dels articles 4.4.1 i 4.4.2 de les seves 
Normes Urbanístiques), no resulta adequat per la deguda preservació de 
l’àrea. Així, és necessari una limitació dels usos permesos en aquesta 
àrea, mitjançant la tramitació i aprovació d’un Pla Especial. 
 

d) Tanmateix, caldrà procedir a la desclassificació dels sòls urbanitzables 
que no es trobin encara en fase d’execució, mitjançant la inclusió dels 
corresponents expedients de modificació puntual del Planejament. 
 

e) Impulsar els Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal per garantir una 
explotació racional dels boscos presents a l’àrea, així com per assegurar 
la neteja i manteniment en condicions d’aquestes masses. 
 

f) Endegar un programa ambiental de recuperació dels cursos d’aigua 
existents a la zona, procedint a la seva neteja, renaturalització i a la 
implantació de bosc de ribera. 
 

g) Permeabilitzar la xarxa viària que fragmenta l’espai analitzant la viabilitat 
de crear passos de fauna. 
 

h) Crear línies d’ajut i programes específics pel manteniment o recuperació 
de les activitats agroforestals en zones sotmeses a importants pressions 
urbanístiques (com ho és aquesta), per tal de garantir la preservació de 
l’espai en front 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. 
 

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. 
 

j) Tanmateix, caldria avaluar la conveniència d’incorporar al PEIN aquesta 
àrea per tal de permetre el compliment dels objectius fixats al Programa 



 

 

de Desenvolupament del PEIN, pel que fa a la creació d’una xarxa 
integrada i continua d’espais naturals, assegurant la connexió entre les 
Gavarres i l’extrem sud de les Muntanyes de Begur. 

 
 

 


