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Resum
• La vila de Begur, que consta d’uns 4.200 habitants, ja pateix una forta sobresaturació
els mesos d’estiu, quan la població pot arribar a multiplicar-se per 10.
• Entre els anys 1993 i 2009 les zones urbanitzades van créixer un 142%. Tot i que no es
tenen dades més actualitzades, es considera que la xifra actual podria ser molt
superior.
• Segons les últimes dades disponibles, el nombre d’habitatges al municipi és de 5.225,
dels quals 3.327 són segones residències (64%). Un percentatge molt superior al de la
resta de la comarca (42%) i al conjunt de Catalunya (12%). Habitatges que estan
distribuïts entre les 48 urbanitzacions disperses del municipi.
• A Begur, pràcticament tots els espais no protegits que encara no han estat construïts es
podrien urbanitzar segons el planejament vigent: Actualment, es preveu construir en
sòl urbanitzable 2 nous hotels i fins a 712 habitatges i en sòl urbà fins a 4 nous hotels i
centenars de nous habitatges.
• Gran part dels sectors que es pretenen urbanitzar són en realitat boscos densos, situats
en pendents superiors al 20% i a distàncies inferiors als 2 kilòmetres de la costa. A més,
alguns d’aquests sectors limiten, i en alguns casos arriben a superposar-se, amb la
Xarxa Natura 2000 i el Pla d’Espais d’Interès Natural Muntanyes de Begur. Aspectes que
vulneren múltiples lleis, normatives i directrius.
• Fruit de la intensa urbanització els connectors biològics són pràcticament inexistents i
les Muntanyes de Begur es consideren un dels 10 espais naturals més aïllats de
Catalunya.
• Hàbitats d’interès comunitari inclosos en la Directiva Hàbitats (com ara les dunes) estan
amenaçats, així com també ho estan espècies de fauna i flora, algunes de les quals són
vulnerables o estan en perill d’extinció.
• Tot i la fragilitat de l’entorn i els nombrosos impactes que podrien ocasionar els
diferents projectes urbanístics, la majoria no compten amb estudis d’avaluació
ambiental ni d’integració paisatgística.
• Malgrat la dificultat per trobar habitatge de primera residència a Begur i els escassos
beneficis que genera al conjunt de la ciutadania el model urbanístic basat en segones
residències, l’especulació urbanística continua amenaçant el municipi, especialment els
espais més propers i encarats cap al mar.
Amb la voluntat de defensar l’interès general de les generacions actuals i futures s’insta
a l’Ajuntament de Begur i a instàncies superiors, a:
• Revisar el planejament (dels sòls urbans i urbanitzables) i suspendre la tramitació de
plans i de llicències per tal de desclassificar tots els sectors de naturalesa forestal i amb
pendents superiors al 20%, amb l’objectiu de preservar la connectivitat biològica, el
paisatge i els valors naturals, socials i culturals del municipi.
• Atendre les al·legacions presentades per SOS Aiguafreda en relació a la urbanització de
la cala d’Aiguafreda i les dues denúncies urbanístiques presentades (relatives a la
Pedrera de s’Antiga i als Jardins de Sa Riera) en les que es sol·licita suspendre les obres.
• Atendre les peticions expressades en el Manifest SOS Costa Brava en el que es demana
preservar de manera efectiva les zones forestals i els espais d’interès natural i
paisatgístic de tot el litoral gironí.
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El present document no pretén ser un informe tècnic exhaustiu fruit dels impactes
ambientals i socials derivats del model urbanístic actual al municipi de Begur (Baix
Empordà), sinó una primera aproximació per tal de donar a conèixer les principals
amenaces que planen sobre la vila i el seu entorn natural, així com un resum dels
principals casos urbanístics que la Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de
Begur ha tractat fins l’actualitat.
La principal intenció d’aquest document és mostrar les preocupacions i peticions
de SOS Aiguafreda, que sol·licita, entre d’altres, una revisió profunda del
planejament urbanístic de Begur i la desclassificació de tots aquells sectors
d’interès natural amb pendents superiors al 20%. Peticions a les que s’han d’afegir
les ja plasmades en el Manifest de la Plataforma SOS Costa Brava. Una plataforma
cívica integrada per nombroses entitats que es varen unir l’agost de 2018 amb
l’objectiu de protegir el litoral gironí de l’especulació urbanística.
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Introducció al planejament urbanístic de Begur
Begur, un municipi situat a la comarca del Baix Empordà al bell mig de la Costa Brava,
està actualment amenaçat per una elevadíssima pressió urbanística que es fa palesa pel
gran nombre d’obres i de grues escampades per tot el terme municipal.
La vila de Begur, que consta d’uns 4.200 habitants, ja pateix una forta sobresaturació, en
especial durant els mesos d’estiu quan la població pot superar els 40.000 habitants.
El planejament urbanístic vigent continua amb la mateixa tendència d’ocupació
indiscriminada del territori de les últimes dècades, doncs a Begur pràcticament tots els
espais no protegits que encara no han estat construïts es podrien urbanitzar segons el
planejament vigent, especialment els espais més propers i encarats cap al mar. Fet que
podria acabar per sempre més amb el caràcter autèntic del municipi.
Begur és una vila costanera situada a la comarca del Baix Empordà, al bell mig de la Costa
Brava, que limita amb els municipis de Pals (al nord), Regencós (a l’oest) i Palafrugell (al
oest i al sud).
Segons les últimes dades disponibles de l’Idescati (2011), el nombre d’habitatges a Begur
és de 5.225, dels quals 1.680 són principals (32%), 218 estan buits (5%) i 3.327 són segones
residències (64%). Aquest últim percentatge és molt superior al de la resta de la comarca
(42%) i al conjunt de Catalunya (12%). De fet, si s’analitza l’evolució d’aquestes segones
residències en els últims 30 anys (concretament entre els anys 1981 i 2011), es constata un
augment de 1.457 segones residències (increment del 78%). Tot i que no es disposen de
dades més actualitzades, des del 2011 fins a l’actualitat el nombre d’habitatges a Begur (i
en particular de segones residències) no ha parat de créixer.
Taula 1. Evolució de la població i del nombre d’habitatges principals i no principals a Begur entre
els anys 1981 i 2011 (Font Idescat).

Població
ANY
1981
1991
2001
2011

(Padró municipal)

2.292
2.760
3.545
4.219

Principals
613 (23%)
791 (20%)
1.322 (30%)
1.680 (32%)

Nombre d’habitatges
Secundaris
Buits
1.870 (71%)
137 (5%)
2.988 (74%)
244 (6%)
3.142 (70%)
1 (0%)
3.327 (64%)
218 (4%)

Totals
2.620
4.023
4.465
5.225

La major part d’aquestes segones residències estan distribuïdes en unes 48 urbanitzacions
disperses per les diferents cales o muntanyes del municipi i s’ocupen només uns pocs dies
a l’any. Però tot i l’elevat nombre de vivendes, l’accés a l’habitatge per a determinats
grups socials s’ha anat dificultant cada vegada més, doncs l’oferta de lloguer a Begur com
a primera residència és escassa, fet que obliga molt sovint als veïns i veïnes de Begur a
haver de marxar a viure a d’altres municipis.
En les últimes dècades tot el terme municipal de Begur, que té una extensió d’uns 21 km2,
ha patit una gran pressió urbanística. Si bé l’any 1991 l’índex d’habitatges per hectàrea de
sòl urbà a Begur es situava entorn els 6,7 habitatges/hectàrea, amb les últimes dades
disponibles de l’Idescat (2011) trobem que aquest índex es situa als voltants de 7,7
i
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habitatges/hectàrea. Un increment que s’ha vist facilitat per l’augment de la superfície
destinada a sòl urbà en el terme municipal.
Mentre el Pla General d’ordenació del 1989 (PGMO) tenia una superfície de sòl urbà
d’unes 600 hectàrees (28,5% del total), a partir del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) del 2003 la superfície de sòl urbà a Begur es va incrementar fins a 675 hectàrees
(31,72% del total). Així doncs, la revisió del POUM va implicar un increment del sòl urbà
d’unes 75 hectàrees.
Un factor que ha provocat una gran pressió degut al creixement de les múltiples
urbanitzacions del municipi, però en especial en les situades en l’àmbit litoral, on les
petites cales de pescadors com ara Sa Riera, Sa Tuna, Aiguablava i Fornells (totes elles
classificades actualment com a sòl urbà), han experimentat en les últimes dècades un
creixement urbanístic continuat de segones residències, modificant de manera crítica
l’entorn natural i el paisatge característic de la zona.
El règim de Sòl Urbanitzable Delimitat, en canvi, es va mantenir relativament estable
durant la modificació del POUM, conservant una superfície total d’unes 135 hectàrees
(6,35%), mentre que el Sòl No Urbanitzable (SNU) va augmentar la seva superfície en unes
180 hectàrees fruit de la desclassificació de varis sectors, assolint un total de 1.315
hectàrees (61,78%). Un augment positiu però malauradament insuficient, doncs la
superfície de SNU present a Begur no ha estat suficient per protegir ni el paisatge ni
l’entorn natural del municipi (inclosos els hàbitats d’interès comunitari protegits per la
Directiva Hàbitats com es veurà més endavant).
Taula 2. Classificació del sòl a Begur segons el PGMO del 1989 i el POUM del 2003.

1989
CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

2003

Sup. (ha)

%

Sup. (ha)

%

Sòl urbà

599,54

28,5%

674,89

31,72%

Sòl urbanitzable delimitat

135,95

6,4%

135,06

6,35%

Sòl urbanitzable no delimitat

194,80

9,1%

3,39

0,15%

Sòl no urbanitzable

1.133,71

56%

1.314,57

61,78%

Total terme municipal

2.064,00

100%

2.127,91

100%

Actualment, la situació prevista pel planejament urbanístic continua amb la tendència
d’ocupació indiscriminada del territori, doncs dintre la complexa trama residencial de
Begur es podrien urbanitzar pràcticament tots els espais no protegits que encara no han
estat construïts, especialment els espais més propers i encarats cap al mar.
El creixement urbanístic planificat permet que l’actual dispersió urbana en els múltiples
nuclis de població adquireixi un caràcter de continuïtat urbana, arribant a connectar amb
la trama urbana del litoral dels municipis veïns (Pals i Palafrugell), i deixant pràcticament
aïllades les zones protegides. De fet, avui en dia, fruit del creixement urbanístic continu de
les múltiples urbanitzacions presents a Begur, però també de la presència de carreteres i
altres barreres arquitectòniques, gran part del SNU es troba actualment extremadament
fragilitzat.
Tal i com revela l’Agenda 21 Local de Begur [1], un document elaborat l’any 2003: “els
terrenys classificats com a SNU del municipi han esdevingut un mosaic de taques
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separades en una matriu de sòls urbanitzats o amb un cert grau d’urbanització”. A dia
d’avui, 16 anys més tard d’aquesta publicació, podem confirmar que les masses forestals
de Begur estan encara més degradades i aïllades que aleshores, i manquen de
connectivitat biològica.
Per últim, i si ens basem en la informació obtinguda del Mapa de Cobertes del Sòl de
Catalunya (MCSC) del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) dels dos
anys disponibles (1993 i 2009), trobem que l’any 1993 hi havia al municipi 2.787 km 2 de
zones urbanitzades (13,36%), una xifra que va passar a 3.958 km2 (18,98%) l’any 2009. Un
creixement considerable en tant sols 16 anys (vora del 142%). Tot i que no disposem de
dades més actuals basades en el MCSC, és indubtable que el creixement urbanístic a Begur
ha estat molt elevat i segurament molt superior al “creixement moderat” que es suposa
que el municipi hauria de tenir, tal i com recull el Pla territorial parcial de les Comarques
Gironines [2]. Incomplint així abastament el citat Pla territorial.
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Mapa 1. Mapa de cobertes de sòl de Catalunya – Nivell 2 (2009) del municipi de Begur (CREAF –
Generalitat de Catalunya) amb la superposició dels sectors de sòl urbanitzable planificat.

Mapa 2. Superposició dels espais inclosos en el Pla d’Espais d’Interès Natural Muntanyes de Begur, amb
els sòls urbanitzables i urbans al municipi de Begur.
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La degradació del medi terrestre
Gran part dels sectors que es pretenen urbanitzar a Begur són en realitat boscos densos
(veure Mapa 1), situats en relleus amb forts pendents i a distàncies de la costa inferiors als
dos kilòmetres. Però, a més, molts d’aquests sectors limiten i en alguns casos es
superposen amb la Xarxa Natura 2000 i el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) Muntanyes
de Begur [3] (veure Mapa 2).
Aquest fet posa encara més en perill la conservació dels espais naturals del municipi, que,
com a conseqüència de la gran pressió urbanística, es troben avui en dia dividits en
diverses unitats físicament separades, per la qual cosa la seva funcionalitat ecològica ja
queda qüestionada i l’augment de l’artificialització no farà més que agreujar la manca de
connectivitat entre els espais, debilitant i la viabilitat de les espècies de l’àrea i el medi
natural.
Algunes de les zones de major importància del terme municipal de Begur (identificades
l’Agenda 21 Local de Begur) essencials per garantir la connectivitat entre els espais
naturals a nivell local són: les pinedes que constitueixen el Bosc Major, els entorns de Puig
de la Coma i del Puig de Sa Guàrdia en la vessant nord-est; així com els entorns de Montcal
i Ses Falugues en la vessant sud-est.
Per la seva banda, en el Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, que, entre els
seus objectius destaca el de protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors
ecològics en el conjunt del territori, s'identifiquen altres connectors rellevants en l’àrea de
Begur, així com els seus punts crítics (veure Taula 3).
Taula 3. Punts crítics per a la connectivitat preexistents en l’àmbit de Begur (Baix Empordà) i el motiu
d’aquest conflicte. Dades extretes de la taula de connectors que conformen els grans eixos de
connectivitat de l’Informe de sostenibilitat ambiental del Pla territorial parcial de les Comarques
Gironines.

Punt crític

Motiu

Connexió entre els Aiguamolls del Baix
Empordà i els espais PEIN de les Muntanyes
de Begur (BE05 a BE07)

Pressió per l’assentament d’Arenals de Mar, Pals Mar,
sa Punta i Puigvermell al municipi de Pals

Connectors entre els diferents sectors del
PEIN de les Muntanyes de Begur (BE07 i BE08)

Pressió pels diferents assentaments del municipi de
Begur

Connector entre les Muntanyes de Begur i
l’espai PEIN del Massís de les Gavarres (BE07)

Assentaments: Afectació per les activitats extractives
al voltant de les Muntanyes de Begur.
Infraestructures: Creuament de la carretera C-66

Entre els punts crítics mostrats en la taula anterior és important destacar els connectors
entre els diferents sectors de l’EIN de les Muntanyes de Begur (BE07 i BE08), doncs es
troben amenaçats per vàries urbanitzacions existents i projectes urbanístics en execució o
pendents d’executar.
Tal i com es mostra en el Mapa 3, tres dels quatre espais d’interès connector de Begur
(BE08) es troben en l’àrea d’Aiguafreda: El primer correspon a la zona contigua de la
Pedrera de s’Antiga; el segon en les immediacions de Puig Rodó i Mas Prats i el tercer
discorre entre es Quinze fins la pròpia cala d’Aiguafreda, i s’identifica a més un eix
conflictiu per la connectivitat al llarg de la Riera d’Aiguafreda. El quart espai d’interès
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connector de Begur (BE08) restant es troba a tocar del nucli urbà del municipi, en la zona
compresa entre Mas d’en Pinc, Mas Prats i Son Moles.
En el Pla territorial parcial s’identifica a més una àrea de conflicte important que limita al
nord amb Bosc Major i al sud amb Puig Montcal, i que inclou les Muntanyes de Begur que
concorren entre Begur i Regencós. Zona que, a més de presentar múltiples amenaces per
la pressió urbanística, pateix alhora les conseqüències d’una intensa activitat extractiva.
En conjunt, tal i com destaca el Pla territorial (en base a l’estudi “Diagnosi d’espais
connectors de la Demarcació de Girona”), l’espai natural Muntanyes de Begur presenta un
grau d’aïllament important, i està considerat com un dels 10 espais naturals més aïllats de
Catalunya, juntament amb altres com les Illes Medes, el cap de Santes Creus o les llacunes
litorals de Torredembarra. Amb tot, la seva posició respecte altres espais costaners fa que
s’hagi descrit com una àrea d'elevat interès per a la connectivitat biològica entre diferents
espais naturals protegits.
Mapa 3. Espais d’interès connector del Baix Empordà i els eixos conflictius inclosos en el Pla
territorial de les Comarques Gironines (extret i adaptat del Plànol ISA C-2).

Tal i com s’ha indicat anteriorment, actualment els espais compresos entre les zones
catalogades com a EIN de les Muntanyes de Begur es troben àmpliament urbanitzades,
mitjançant una urbanització difusa, de ciutat jardí, que redueix la connectivitat entre els
espais aïllats inclosos en l’EIN de les Muntanyes de Begur, com per exemple la Serra de
Saguàrdia i el Montcal. Un aspecte que propicia la degradació de l’entorn natural.
D’altra banda, en el municipi de Begur es troben fins a sis comunitats i entorns naturals
que estan considerats com a hàbitats d’interès comunitari per la Directiva Hàbitats
(Directiva 92/43/CEE [4]). Aquests hàbitats d’interès comunitari, són els que s’enumeren a
continuació:
− 1120. Herbassars de fanerògames marines (Posidonia oceanica)
− 1240. Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació, amb
ensopegueres (Limonium spp) endèmiques
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− 2270. Dunes amb boscos de pi pinyer (Pinus pinea) o pi pinastre (Pinus pinaster).
Aquestes d'interès prioritari.
− 9330. Suredes de Quercus suber
− 9340. Alzinars de Quercus ilex i Quercus rotundifolia
− 9540. Pinedes mediterrànies
A Begur gran part de les zones naturals són precisament Alzinars (codi 9340) i Pinedes
(codi 9540), però per la seva particularitat (i per tractar-se d’una hàbitat prioritari) és
important ressaltar també les Dunes amb pinedes de pi pinyer i de pi pinastre (codi 2270),
doncs es tracta d’un important sistema de dunes continentals que s’estén per l’interior del
municipi.
El sistema de dunes continentals de Begur està en contacte amb la platja de Pals i es
perllonga per l’àrea compresa entre el Bosc major fins a més enllà de Montcal. Es tracta
d’un dipòsit de sorres d’origen eòlic format durant el Quaternari i que es troba fixat per
una vegetació predominantment arbòria, formada per pinedes.
Malauradament, gran part d’aquestes dunes ja han estat explotades i degradades durant
les últimes dècades per l’activitat antròpica (principalment per l’extracció d’àrids, però
també per l’urbanisme). Tot i la seva importància, actualment la seva integritat continua
amenaçada. Sobre aquests hàbitats d’interès planen varis projectes urbanístics (com el
que s’està produint ara mateix en el sector de Montcal 2) que fan perillar la seva
conservació. Fet que comportarà encara més conseqüències negatives sobre els processos
d’erosió i degradació del territori.

Foto de novembre de 2018 als voltants de Puig Montcal (sector Montcal 2). Futura urbanització
sobre hàbitat de dunes eòliques quaternàries (codi 2270).

Malauradament, amb les dades disponibles en l’actualitat podem confirmar que bona part
dels hàbitats (amb o sense figura de protecció) a Begur ja estan fortament degradats per
l’activitat humana, però degut al creixement urbanístic les amenaces sobre ells no minven.
Un fet que també afecta negativament a la conservació de la biodiversitat.
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Pel que fa les espècies de fongs i vegetals, en el terme municipal de Begur hi consten com
a mínim set espècies vulnerables o en perill, entre d’altres que es consideren de gran
interès natural per tractar-se d’espècies vegetals endèmiques o molt rares. Una
degradació de l’entorn fruit de la continua urbanització no farà més que agreujar el futur
d’aquestes i d’altres espècies amenaçades.
Entre les espècies classificades com a vulnerables a l’extinció (segons la Resolució
AAM/732/2015 [5]) trobem el liquen Parmotrema hypoleucinum, així com les espècies de
fanerògames com ara la Limonium bellidifolium (Gouan) Dumort. Limonium revolutum
Erben (espècie que es considera a més microendèmica de la Costa Brava [6]), l’herba de la
feridura (Sideritis hirsuta) i la maresia (Maresia nana). En aquesta mateixa resolució hi
consta, a més, una altra espècie en perill d’extinció, l’estaquis marítim (Stachys maritima).
Aquesta última, juntament amb la maresia, són espècies que habiten en les pinedes de
dunes (zones sobre les que planen en l’actualitat múltiples projectes d’urbanització). En el
terme municipal, però, hi habiten altres espècies vegetals rellevants que també es troben
amenaçades, com ara el coixí de monja (Astragalus massiliensisque) que habita en els
penya-segats litorals i la nadala menuda (Narcissus dubius) que habita en replans de roca,
brolles i prats secs de la zona. Ambdues espècies de flora es troben estrictament
protegides (Annex III del Decret 172/2008 [7]).
A banda de les espècies vegetals, un altre dels grups que també pateix particularment la
degradació i desaparició dels seus habitats naturals són les aus. Algunes de les espècies
presents al municipi i que són espècies d’interès comunitari objecte de mesures especials
per a la conservació dels seus hàbitats (incloses en l’Annex I de la Directiva 79/409/CEE [8])
són, entre d’altres: el duc (Bubo bubo), el falcó pelegrí (Falco peregrinus), l’àguila
cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), el corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis
desmarestii), la baldriga balear (Puffinus mauretanicus), la baldriga cendrosa (Calonectris
diomedea) o l’ocell de tempesta (Hydrobates pelagicus meliltensis).

Taula 4: llista no exhaustiva d’espècies d’aus i la legislació existent per a la seva protecció.
Espècie
Duc
(Bubo bubo)
Falcó pelegrí
(Falco peregrinus)
Àguila cuabarrada
(Hieraaetus fasciatus)
Corb marí emplomallat
(Phalacrocorax
aristotelis)
Baldriga balear
(Puffinus mauretanicus)
Baldriga cendrosa
(Calonectris diomedea)
Baldriga mediterrània
(Puffinus yelkouan)
Ocell de tempesta
(Hydrobates pelagicus)

Directiva
79/409/CEE

Llei
42/2007

Annex I

Annex IV

Annex I

Annex IV

Annex I

Annex IV

Annex I

Annex IV

Annex I

Annex IV

Annex I

Annex IV

Annex I

Annex IV

Annex I

Annex IV

Decret
Legislatiu 2/2008

Reial Decret
139/2011
(Categoria)

Protegida
(Categoria B)
Protegida
(Categoria B)
Protegida
(Categoria A)

Vulnerable

Protegida
(Categoria C)

Vulnerable

Protegida
(Categoria A)
Protegida
(Categoria B)
Protegida
(Categoria B)
Protegida
(Categoria B)

Vulnerable

En perill
d’extinció
Vulnerable
Vulnerable
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Tal i com recull el Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades (mitjançant el Real Decret
139/2011 [9]), cinc d’aquestes espècies són vulnerables i una d’elles, la baldriga balear, es
troba en perill d’extinció (veure Taula 4). Totes aquestes espècies, a més, estan incloses en
l’Annex IV de la Llei 42/2007 [10] del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, com espècies
que han de ser objecte de mesures de conservació especials per al seu hàbitat, i es
consideren alhora protegides (en diferents categories) tal i com recull el Decret Legislatiu
2/2008 [11] d’espècies protegides de la fauna salvatge autòctona.
La proliferació d’urbanitzacions, una major fragmentació dels hàbitats naturals, un
increment de la freqüentació fruit de l’augment de la població, del transit rodat i de les
activitat nauticorecreatives, no ajudarà en cap cas la conservació d’aquestes i de moltes
altres espècies no esmentades en el present informe.
Cal afegir que alguns centenars d’habitatges que es pretenen edificar comportaran així
mateix la construcció de piscines i jardins amb grans extensions de gespa. Un model
urbanístic extensiu que agreujarà encara més els impactes associats al consum de recursos
naturals escassos, com ara l’aigua, però que també podria agreujar encara més el
problema relatiu a l’entrada d’espècies al·lòctones i/o invasores associades a la jardineria
d’aquests habitatges. Impactes que afecten al seu torn sobre la fauna i flora presents a tot
el municipi, en particular als penya-segats i la zona més costanera. Entre aquestes espècies
de flora al·lòctona que estan colonitzant el litoral de Begur trobem, entre d’altres, l’ungla
de gat (Carpobrotus edulis) o l’aptènia (Aptènia cordiflora).
Alhora, és important senyalar que com a conseqüència de l’orografia accidentada de tot
aquest tram del litoral i de les petites dimensions de les cales, la sensació de saturació
urbanística a Begur ja és evident. Un augment de la freqüentació, del consum d’aigua o del
trànsit rodat que aquest desenvolupament urbanístic comportaria són clarament
inassumibles i insostenibles en el context actual i futur. Per més detalls sobre alguns
d’aquests impactes veure la Taula 7 en l’apartat preocupacions i peticions de la
Plataforma.
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La degradació del medi marí
Respecte al medi marí, cal constatar que un augment de la pressió antròpica, i en
particular de les previsions urbanístiques del municipi, pot arribar a alterar
considerablement l’estat de les aigües costaneres, la biodiversitat i el conjunt de
comunitats i ecosistemes marins presents a l’àrea. Inclosos els dos hàbitats marins
enumerats anteriorment que es troben inclosos en la Directiva Hàbitats.
Tot i no tenir constància de cap treball científic dissenyat per a avaluar els possibles
impactes que l’urbanisme pot ocasionar sobre els hàbitats submergits d’aquest municipi,
gràcies als múltiples estudis i campanyes de seguiment dutes a terme en les últimes
dècades pels diversos equips del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB/CSIC) o la
Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, entre d’altres, ja es poden extreure
nombroses conclusions.
Els treballs realitzats per aquests centres posen en relleu la fragilitat del medi marí com a
conseqüència de les múltiples activitats antròpiques i l’excés de pressió demogràfica.
Afectacions que, sumades als efectes derivats de l’escalfament global, fan perillar la funció
ecològica d’aquests ecosistemes. Aspectes que no es tractaran aquí per no ser l’objecte
principal d’aquest informe, no obstant, cal citar que entre les activitats que actualment
presenten una forta pressió sobre el medi marí de Begur destaca l’activitat nàuticorecreativa, en especial durant els mesos d’estiu.
Actualment, al municipi de Begur hi ha instal·lades unes 334 boies (Sa Riera: 46; Sa Tuna:
52; Aiguablava: 110; Fornells: 6 i Aiguafreda: 120). Sa Riera, a més, compta amb 70
embarcacions més sobre carrils a la sorra. Els elevats impactes ambientals que aquesta
activitat ja comporta, sumat a l’augment de les segones residències, implicarà al seu torn
un augment de la demanda de boies i un augment del trànsit marítim. Un increment que
no és assumible, doncs l’ocupació i la freqüentació actuals ja es consideren insostenibles.
D’altra banda, no s’ha avaluat la degradació ni la pèrdua de la qualitat biològica dels
ecosistemes per l’acció directa de la sedimentació provocada per l’activitat edificatòria. La
desforestació a la franja litoral comporta l’erosió dels sòls amb l’aportació de sediments
terrígens sobre el medi marí. Un procés que pot provocar l’augment de terbolesa de les
aigües costaneres, afectant directament la viabilitat de la flora marina i les xarxes tròfiques
associades, amb un impacte negatiu potencial sobre les praderes de posidònia.
Alhora, cal afegir també que es podria produir un deteriorament de la qualitat de l’aigua i
pèrdua de la qualitat biològica de les comunitats per l’acció dels abocaments. No obstant,
no es té constància de cap estudi de seguiment per conèixer la possible afectació dels
emissaris existents en l’actualitat a Begur sobre els ecosistemes marins. Tot i així és
previsible que els seus afectes es multipliquin en el mesos de màxima afluència, disminuint
així la qualitat de les aigües litorals.
A banda de molts altres impactes en els quals no entrarem en detall, l’increment de la
freqüentació, així com les noves urbanitzacions previstes (en particular Aiguafreda i
s’Antiga), tindran encara més afectacions negatives sobre la Zona Vedada del Cap Negre al
Pa de Pessic “Ses Negres”. Una reserva marina, de titularitat única de la Generalitat de
Catalunya (Ordre de 3 de març de 1993), que es va crear amb l’objectiu de reduir els
impactes sobre els ecosistemes i la biodiversitat marina associada a la pressió humana
sobre la costa. L’augment de la pressió sobre aquesta zona vedada fruit d’un augment de
la freqüentació i de la urbanització a les immediacions de l’àrea sembla incompatible amb
la preservació dels valors naturals per la qual es va crear.
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Mapa 4. Superposició dels espais inclosos en el Pla d’Espais d’Interès Natural Muntanyes de Begur, els
sòls urbanitzables i urbans, així com l’enumeració dels sectors més rellevants per facilitar la seva
identificació amb la taula inferior.

Nº màxim
d’habitatges
previstos
1
Sa Roda
39
2
Sud de Begur
200
3
Vancells
60
4
Vancells-2
6 (inc. Hotel)
5
Es Torradors (A)
10
6
Es Torradors (B)
5
7
Sa Riera
13
8
Rec de Sa Tuna
12
9
Font de la Salut
32
10 Oest de Begur
85 (inc. Hotel)
11 Les Argiles (Esclanyà)
10
12 Montcal-2
33
13 Pla dels Bords
18
14 Finca de la Rita
11
15 Residencial Begur-4
38
16 L’Arbreda
43
17 Bosc Major / Es Valls
51
18 Marge esq. de La Coma
6
19 Marge dret de La Coma
16
20 Pedrera de s’Antiga
24
TOTAL 712 nous habitatges (inclou 2 hotels)

#

Nom del sector en
sòl urbanitzable

#

Nom del sector en
sòl urbà

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Mas Mató – 1
La Coma – 2
Van de Walle (hoteler)
Van de Walle (Jardins de Sa Riera)
Aiguafreda
Camí Vell de Sa Tuna
Es Valls
Mas Prats – 2
Son Molas – 1
Son Molas – 2
Cap Rubí
Can Ferran – Sud
Carretera de Sa Tuna
Apartaments de Sa Tuna
Pins-Mar
Mas Mató – 2
Puig de Montcal
Rec de Fornells
Es Castellet de Baix - 1

Nº màxim
d’habitatges
previstos
14
16
1 Hotel
60
404 (inc. 4 H)
25
246
42
6
6
55
8
8
18
31
75
18
14
24

TOTAL > 1.000 habitatges (inclou 5 hotels)*

*En aquest mapa només es mostren els 19 sectors de sòl urbà que considerem més rellevants,
alguns dels quals ja estan en part desenvolupats (veure Taula 6 per més detalls).
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Mapa 5. Sectors de sòl urbanitzable delimitat pendents de desenvolupament a Begur.

Mapa 6. Sectors de sòl urbà més rellevants pendents de desenvolupament a Begur.
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Algunes dades sobre les previsions urbanístiques a Begur
La pràctica totalitat del terme municipal de Begur té pendents superiors al 20%, per tant,
la seva possible edificació i urbanització vulnera allò establert a l’article 9.4 del Decret
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost que prohibeix urbanitzar terrenys amb pendents del 20%.
A més dels elevats desnivells existents a Begur, molts dels sectors que es pretenen
desenvolupar limiten (i en alguns casos arriben a superposar-se) amb la Xarxa Natura 2000
i l’EIN Muntanyes de Begur. Però malgrat la proximitat a la costa, la fragilitat de l’entorn
natural (que continua sense estar gestionat) i l’impacte paisatgístic ocasionat, la immensa
majoria d’aquests projectes no compten amb estudis d’impacte o d’avaluació ambiental.
Actualment, només en sòl urbanitzableii, es preveu construir en tot el terme municipal 2
nous hotels i fins a 712 habitatges (la gran majoria deslligats de l’actual nucli urbà de
Begur), fet que comportarà una edificació de més de 158.000 m2 de sostre nou (veure
Mapa 5 i Taula 5).
La immensa majoria d’aquests habitatges planificats, i que es troben repartits en uns 20
sectors de sòl urbanitzable (encara no executats), seran destinats a segones residències de
tipus unifamiliar i plurifamiliar. Un model d’urbanisme insostenible i que consumeix molt
territori i recursos.
És particularment greu que totes aquestes edificacions que es pretenen construir es
troben en sòls amb un fort pendent i en hàbitats que actualment són boscos mediterranis
(majoritàriament suredes, alzinars, pinedes o vegetació associada a rieres, brolles, etc.)
d’un elevadíssim valor natural, cultural, social i paisatgístic. Com a exemple, les zones del
Rec de Sa Tuna i Montcal, àrees que també es pretenen urbanitzar, són respectivament,
un alzinar i un sistema de dunes. Aquestes zones es troben classificades en el Pla especial
de protecció del medi natural i del paisatge de Muntanyes de Begur com àrees i elements
singulars en el medi terrestre, però alhora són hàbitats inclosos en la Directiva Hàbitats
(codis 9340 i 2270 respectivament). Figures de classificació i protecció que no els està
protegint dels impactes derivats de l’urbanisme. Situació que malauradament també es
repeteix en els casos de sòl urbà.
Respecte els sòls urbans, aquest són els casos de les cales de Sa Riera, Sa Tuna,
Aiguablava, Fornells i Aiguafreda així com les urbanitzacions costaneres com les de
Catalonia, Mas Mató, Cala del Rei, Port Des Pi, La Coma o La Borna, entre moltes altres.
Gran part d’aquestes urbanitzacions estan també situades en pendents superiors al 20% i
en un entorn molt fràgil. En els últims anys, aquestes zones han patit un creixement
considerable i avui en dia les parcel·les de bosc que queden sense edificar estan
desapareixent a un ritme alarmant. Les segones residències proliferen any rere any en les
urbanitzacions de la vila malmetent per sempre més el caràcter natural i autèntic de les
cales i de les muntanyes de Begur.
Actualment, en sòl urbàiii, es preveu ampliar un hotel existent a la cala d’Aiguafreda i
construir fins a 4 nous hotels (3 en la zona d’Aiguafreda i 1 a Sa Riera) i més de 1.000
habitatges, fet que comportarà una edificació superior als 237.000 m2 de sostre (veure
ii

Terrenys que el pla d'ordenació urbanística municipal considera necessaris per a garantir el creixement
de la població i l'activació econòmica del territori.
iii
Terrenys sotmesos al procés d'integració del teixit urbà i compten amb tots el serveis urbanístics
bàsics o bé són compresos en àrees consolidades per l'edificació d'almenys 2/3 parts de llur superfície
edificable.
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Mapa 6 i Taula 6). Val a dir, però, que un percentatge elevat de sòl urbà (repartit en uns
30 sectors per tot el municipi) ja està edificat.
Com a excepció al creixement urbanístic continu que ha patit Begur en els últims 50 anys
trobem el cas de la cala d’Aiguafreda que, tot i presentar un dels nyaps urbanístics més
impactants, doncs l’any 1963 es va inaugurar a primera línea de mar l’hotel de Cap Sa Sal,
actualment Aiguafreda és l’única cala que preserva encara gran part de la seva massa
forestal. En les últimes dècades, la urbanització d’Aiguafreda s’ha consolidat relativament
poc, ara, però, plana sobre aquesta petita cala un projecte d’urbanització que pretén
consolidar el 75% restant, i que comportarà (si no s’atura) la construcció d’unes 265
segones residències i fins a 3 nous hotels (així com l’ampliació de l’hotel existent).
Convertint-se així en un dels casos més escandalosos d’urbanisme insostenible de la Costa
Brava (veure detalls en l’Annex 1).

Taula 5. Llista dels 20 sectors de sòl urbanitzable delimitat a Begur que sol·licitem desclassificar.
Sostre
màxim
(m2)

Nº màxim
d'habitatges
previstos

Nom
Sector

Nom Sector
Sòl Urbanitzable

Superfície
total (Ha)

1

S-1

Sa Roda [mod]*

1,22

5.492

39

2

S-4

Sud de Begur*

24,98

37.466

200

3

S-5

Vancells [mod]*

7,49

8.880

60

Habitatge unifamiliar i plurifamiliar

4

S-5b

Vancells-2*

1,29

1.943

6

Habitatge uni i plurifamiliar/Hoteler

5

S-6a

Es Torradors (A)*

3,36

2.691

10

Habitatge unifamiliar

6

S-6b

Es Torradors (B)*

1,72

1.379

5

Habitatge unifamiliar

7

S-8

Sa Riera [mod]*

4,47

3.578

13

Habitatge unifamiliar

8

S-10

Rec de Sa Tuna*

4,01

3.265

12

Habitatge unifamiliar

9

S-17

Font de la Salut [mod]*

10,54

8.435

32

Habitatge unifamiliar

10

S-18

Oest de Begur [mod]*

10,39

32.230

85

Residencial comunitari/Hoteler

11

S-20

Les Argiles*

1,30

1.950

10

Habitatge unifamiliar i plurifamiliar

12

S-21

Montcal-2*

11,05

8.836

33

Habitatge unifamiliar i bifamiliar

13

S-22

Pla dels Bords*

5,97

4.773

18

Habitatge unifamiliar

14

S-23

Finca de la Rita*

3,82

3.057

11

Habitatge unifamiliar

15

S-24

Residencial Begur-4*

4,81

7.221

38

Habitatge unifamiliar i bifamiliar

16

S-25

L’Arbreda*

5,35

8.032

43

Habitatge unifamiliar i bifamiliar

17

S-26

Bosc Major / Es Valls*

6,36

9.541

51

Habitatge unifamiliar i bifamiliar

18

S-27a

Marge esq. de La Coma*

2,29

1.829

6

Habitatge unifamiliar aparellat

19

S-27b

Marge dret de La Coma*

5,42

4.339

16

Habitatge unifamiliar aparellat

20

S-28

Pedrera de s’Antiga*

3,02

3.730

24

Habitatge unifamiliar i plurifamiliar

#
Mapa 5

TOTALS

118,86 ha

158.667m

2

Ús predominant
Habitatge unifamiliar i plurifamiliar
Habitatge unifamiliar

712 habitatges (inclou 2 Hotels)

*Amb l’objectiu de preservar la connectivitat biològica, el paisatge i els valors naturals, socials i culturals del
municipi, sol·licitem la desclassificació d’aquests 20 sectors que actualment tenen naturalesa forestal, presenten
una gran fragilitat i es troben localitzats en pendents superiors al 20%.
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Taula 6. Llista dels 30 sectors de sòl urbà a Begur, dels quals sol·licitem desclassificar-ne 19.
Nº màxim
d'habitatges Ús predominant
previstos

Nom Sector
Sòl Urbà

1

P-8.1

Mas Mató – 1*

1,14

2.458

14

Habitatge plurifamiliar i unifamiliar

2

P-10

La Coma – 2*

1,98

5.948

16

Campament i habitatge unifamiliar

3

P-11.a

Van de Walle (hoteler)*

0,92

4.107

1

4

P-11.b

Van de Walle (residencial) *

3,69

7.523

60

5

P-14

Aiguafreda*

67,27

134.538

404

P-14.4

Platja d’Aiguafreda*

3,43

8.668

22

Habitatge unifamiliar

P-14.8

Camí Vell de Sa Tuna*

1,67

4.327

25

Habitatge unifamiliar

P-17.b

Baixada de Sa Tuna*

0,19

320

1

Habitatge unifamiliar

7

P-19

Es Valls*

29,14

?

246

Habitatge unifamiliar

8

P-23

Mas Prats – 2*

5,19

15.568

42

Habitatge unifamiliar

P-30

Plaça Forgas

0,59

1.775

12

Habitatge unifamiliar

P-32

Carrer Sant Antoni

0,37

1.104

4

Habitatge unifamiliar

9

P-34.a

Son Molas – 1*

0,66

2.195

6

Habitatge unifamiliar

10

P-34.b

Son Molas – 2*

1,10

1.799

6

Habitatge unifamiliar

P-38

Benzinera

0,08

570

5

Habitatge plurifamiliar

P-45

Cap Rubí*

6,54

9.246

55

P-48.1

Can Ferran – nord

1,05

1.361

4

Habitatge unifamiliar

12

P-48.2

Can Ferran – sud*

1,68

3.374

8

Habitatge unifamiliar

13

P-56

Carretera de Sa Tuna*

0,50

1.502

8

Habitatge plurifamiliar

14

P-58

Apartaments de Sa Tuna*

1,73

5.867

18

Habitatge unifamiliar

P-59

La Rajoleria

2,22

7.854

44

Habitatge unifamiliar i bifamiliar

15

p-64

Pins-Mar*

3,76

5.318

31

Habitatge plurifamiliar i unifamiliar

16

P-67

Mas Mató – 2*

9,39

14.080

75

Habitatge unifamiliar

17

P-69

Puig de Montcal*

4,33

6.300

18

Habitatge unifamiliar

18

P-70

Rec de Fornells*

3,68

5.170

14

Habitatge unifamiliar

19

P-71

Es Castellet de Baix – 1*

5,39

8.250

24

Habitatge unifamiliar

P-72

Es Castellet de Baix – 2

0,87

1.179

3

Habitatge unifamiliar

P-73

Es Castellet de Baix – 3

1,51

2.344

8

Habitatge unifamiliar aparellat

P-75

Mas regincós

1,34

2.013

4

Habitatge unifamiliar aïllat

PU-13

Residencial Begur. Equipa.

0,83

2.496

6

11

TOTALS

Superfície
total (Ha)

Sostre
total
(m2)

Nom
Sector

#
Mapa 6

165 ha

265.324 m2

Hoteler
Habitatge plurifamiliar
Habitatge plurifamiliar i unifamiliar

Habitatge plurifamiliar i unifamiliar

Habitatge unifamiliar aïllat
16
1.178 habitatges
(inclou 4 Hotels i l’ampliació d’un 5è)

*Amb l’objectiu de preservar la connectivitat biològica, el paisatge i els valors naturals, socials i culturals del
municipi, sol·licitem la desclassificació d’aquests 19 sectors que actualment mantenen un grau elevat de
naturalesa forestal, presenten una gran fragilitat i es troben localitzats en pendents superiors al 20%.
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Peticions de la Plataforma SOS Aiguafreda
No hi ha cap dubte que aquest conjunt de plans i projectes urbanístics comportarà greus
impactes acumulatius, tant ambientals com paisatgístics, sobre el conjunt del litoral
(alguns dels quals es resumeixen en la taula 7). Però a més dels nombrosos impactes,
considerem com un fals mite l’argument que el creixement urbanístic creï riquesa i
ocupació, doncs la majoria d’aquestes residències només s’ocupen unes poques setmanes
o dies a l’any, bàsicament durant els mesos d’estiu, mentre que la resta de l’any el
municipi pateix d’una manca de diversitat econòmica preocupant. Prova d’això és la baixa
activitat comercial i econòmica a Begur durant els mesos d’hivern.
Creiem que la base de la cohesió social i de l’economia local de la Costa Brava és
precisament la conservació del seu territori i del seu patrimoni natural, i no pas la seva
destrucció i sobresaturació, aspectes que perjudiquen la immensa majoria de la
ciutadania.
De fet, el creixement basat en la construcció de segones residències pot arribar a produir
el que es coneix com deseconomies (veure el capítol 6 de l’Atles del Turisme a Catalunya.
Mapa Nacional de l’Oferta i els Productes Turístics), és a dir, que la majoria dels beneficis
econòmics es generen en el procés de venda de terrenys i de construcció, però un cop
s’han construït els habitatges no hi ha despesa turística en allotjament i escassa despesa
en restauració i oci. Aquest model, en canvi, consumeix intensivament un recurs no
renovable com és el sòl i grans quantitats d’aigua, electricitat i altres serveis, que
requereixen grans inversions per al seu subministrament [12].
Tot i que ens hagués agradat fer una anàlisi més detallada d’alguns indicadors econòmics
per tal de poder avaluar el comportament i l’evolució econòmica del municipi (com ara la
Renda Bruta Familiar, el Valor Afegit Brut o el Producte Interior Brut dels últims anys a
Begur), al tractar-se d’un municipi amb una població inferior als 5.000 habitants moltes
d’aquestes dades han estat impossibles d’obtenir (tot i haver-les sol·licitat sense èxit a
l’Ajuntament de Begur, a Idescat i al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i
Hisenda de la Generalitat). En qualsevol cas, amb les dades que sí estan disponibles a la
web d’Idescat, com ara la renda familiar bruta disponible (RFBD), que mesura la quantitat
de diners que les famílies tenen disponible per consumir i estalviar, ja és possible definir i
avaluar la tendència econòmica de la comarca i extrapolar els resultats obtinguts a nivell
municipal.
L’Idescat indica que la RFDB per habitant al Baix Empordà l’any 2015 (últim any disponible)
va ser de 13,4. Una xifra inferior al RFDB de les comarques gironines (14,3) i de Catalunya
(16,8). La menor quantitat de diners disponibles per les famílies al Baix Empordà és una
situació compartida per altres comarques com ara l’Alt Empordà (12,8), la Selva (13,3),
l’Alt Urgell (13,3) o la Cerdanya (13,5). Comarques que tenen un denominador comú: són
zones que es caracteritzen per tenir una forta pressió urbanística i un turisme de
temporada. Al costat oposat trobem les comarques del Vallès Occidental (17,1), el Baix
Llobregat (17,4) o el Barcelonès (19,1), que ocupen les primeres posicions del rànquing
amb les rentes brutes familiars més elevades de Catalunya.
En línea amb el que relatava l’economista Miquel Puig el passat 19 de gener de 2019 a La
Vanguardia “Catalunya pobre, Catalunya rica”iv, semblaria doncs que l'especialització en
turisme no necessàriament implica prosperitat econòmica, sinó un increment de la
iv
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desigualtat entre comarques. Un altre motiu de pes pel qual també sol·licitem al
consistori i a les administracions competents un canvi de rumb en el model econòmic i
d’urbanisme promogut per la Costa Brava (i en general en totes aquelles comarques amb
una activitat econòmica basada en el turisme de temporada i en un model urbanístic de
segones residències).
D’altra banda, preocupa especialment que gran part del capital inversor en aquests
projectes urbanístics provingui de l’estranger (Rússia, Curaçao, Suïssa, etc.) i que els
compradors siguin persones, generalment foranes i d’un elevat poder adquisitiu, que no
consumeixen a Begur i que no interactuen amb la vida del municipi, ja que només ocupen
les seves segones residències pocs dies a l’any. Aquest model de turisme i d’urbanisme no
fomenta la diversificació econòmica, ni promou alternatives per a potenciar un turisme
menys depredador amb el territori, amb els seus recursos naturals i patrimoni. A més, una
simple visita al municipi fora de temporada és suficient per veure l’escassa diversitat
econòmica i l’ambient fantasmagòric de les múltiples urbanitzacions residencials de Begur.
L’època del desgavell urbanístic buscant el benefici per a uns pocs individus i a qualsevol
preu hauria d’haver quedat definitivament enrere. Però, malauradament, aquest no és el
cas de Begur, on les previsions urbanístiques podrien soterrar sota el ciment gairebé tots
els espais naturals que no estan protegits. Un aspecte extremadament negatiu tenint en
compte els severs impactes que pot comportar l’escalfament global a la regió (veure els
diferents informes “El Canvi climàtic a Catalunya” elaborats pel Consell Assessor per al
Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunyav). Amb els coneixements
científics actuals la passivitat i la inacció política no són una opció. Cal posar en marxa tots
els mecanismes necessaris per mitigar els nombrosos impactes que afecten el sistemes
naturals en la regió.
La pèrdua de capital natural, com a conseqüència de la tala d’arbres que s’està produint
ara mateix a Sa Riera i en la zona de Montcal, juntament amb d’altes actuacions
urbanístiques previstes a Begur, són fruit d’un planejament obsolet i irresponsable que
està malmetent per sempre més el paisatge, però també els béns i serveis que aquests
boscos ens ofereixen. El valor total dels serveis de l'ecosistema proporcionats pels boscos
ha estat estimat en trilions de dòlars, una magnitud de dues o més vegades superior al PIB
global (UNEP, 2011). Cal assenyalar, a més, que el capital natural no es pot substituir pels
béns que produeix l’activitat humana. De fet, el capital natural és precisament la base de la
nostra supervivència. Destruir boscos equival a sepultar milions d’euros i també una part
de la nostra identitat.
Així doncs, no s’entén com Begur pot estar subscrit a la Xarxa Estatal de Municipis per la
Qualitat de Vida, una aliança adscrita a la filosofia Slow City, que, entre altres requisits,
obliga als seus municipis adscrits a tenir una política urbanística en pro del territori, i no
per ocupar-lo urbanísticament. Semblaria que el consistori no compleix amb aquest i altres
aspectes de la filosofia Slow City, doncs el propi Ajuntament està promovent precisament
tot el contrari: destrucció d’espais naturals i de la fauna i flora associada, augment de la
pressió turística, del trànsit rodat, de la contaminació i del consum de recursos naturals
escassos, com ara l’aigua.
Una crítica similar es pot traslladar a la Diputació de Girona i a la mateixa Generalitat de
Catalunya (incloent també nombrosos consistoris dels municipis implicats com ara el de
Begur), doncs actualment s’està promovent la candidatura per a que la Costa Brava formi
v
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part de la xarxa Reserva de la Biosfera per a l’any 2020. Mentre no hi hagi un compromís
real per dur a terme una política de desclassificació de sòls, de conservació i correcta
gestió dels recursos naturals i dels paisatges de la Costa Brava, aquesta candidatura
sembla més aviat una nova estratègia de màrqueting per promocionar el nostre litoral. Un
aspecte que no acceptarem sota cap concepte a no ser que s’acabin integrant i s’apliquin
gran part de les demandes i peticions de les entitats i col·lectius que integren la Plataforma
SOS Costa Brava.
Per últim, és important destacar que el planejament urbanístic de l’Ajuntament de Begur
vulnera les Directrius Territorials de Paisatge del Pla territorial parcial de les Comarques
Gironines, instrument d’ordenació del territori, de naturalesa vinculant i superior jeràrquic
en relació al planejament urbanístic municipal pel que fa: L’obligació de mantenir la façana
marítima i la identitat paisatgística; Impedir el contínuum urbà; Limitar i minimitzar els
moviments de terres; Evitar terraplenats que afectin torrents i rieres; Mantenir
l’estructura paisatgística i; El deure de denegar el Projecte quan la integració paisatgística
no és satisfactòria.
Per tots aquests motius, nombroses entitats i veïns de la zona ens hem començat a
organitzar i hem creat el mes de juny de 2018 la Plataforma SOS Aiguafreda - Salvem la
Costa de Begurvi. Entre els aspectes que més ens preocupen són la manca de transparència
de l’Ajuntament de Begur i, sobretot, la preocupació pels impactes ambientals i socioeconòmics que ocasionarà el desenvolupament urbanístic insostenible promogut pel
consistori.
Per tot això, la Plataforma de Begur ha decidit implicar-se activament i entre els casos
principals que estem treballant actualment destaquen el de la Cala d’Aiguafreda, la
Pedrera de s’Antiga, així com la urbanització Jardins de Sa Riera Living (casos descrits en
els annexes). Alhora, sol·licitem mitjançant aquest escrit la desclassificació de múltiples
sectors i una protecció efectiva del medi natural de Begur.
Amb la voluntat de defensar l’interès general de les generacions actuals i futures, la
Plataforma cívica SOS Aiguafreda - Salvem la Costa de Begur instem l’Ajuntament de
Begur i instàncies superiors a:
1. Revisar el planejament per tal de replantejar els sectors de sòl urbanitzable previstos al
POUM de BEGUR de l’any 2003 (20 sectors que afecten unes 118 hectàrees amb un
potencial de 712 nous habitatges deslligats de l’actual nucli urbà, veure Mapa 5 i Taula
5) i suspendre la tramitació de Plans i de llicències per tal de desclassificar els
sectors de naturalesa forestal i amb pendents superiors al 20%, amb l’objectiu de
preservar la connectivitat biològica, el paisatge i els valors naturals, socials i culturals
del municipi.
2. Revisar el planejament per tal de replantejar els sectors de sòl urbà previstos al POUM
de BEGUR de l’any 2003 (19 sectors que afecten unes 165 hectàrees amb un potencial
de més de 1.100 habitatges, veure Mapa 6 i Taula 6) i suspendre la tramitació de Plans i
de llicències per tal de desclassificar els sectors de naturalesa forestal i amb pendents
superiors al 20%, amb l’objectiu de preservar la connectivitat biològica, el paisatge i els
valors naturals, socials i culturals del municipi.
3. Atendre les al·legacions presentades per SOS Aiguafreda i Ecologistes en Acció en
relació al Polígon P-14 d’Aiguafreda i procurar la revisió del règim urbanístic vigent tot
vi
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estudiant la desclassificació total o de bona part de referit Polígon (Veure Annex 1 per
més detalls).
4. Suspendre l’eficàcia de la llicència atorgada per construir en el sector urbanitzable de la
Pedrera de s’Antiga (S-28) tot estimant la petició formulada per la Plataforma SOS
Aiguafreda i Ecologistes en Acció mentre s’estudia a fons la denúncia presentada i els
arguments d’il·legalitat de la classificació del sòl i de la llicència d’obres que
fonamenten la denúncia (Veure Annex 2 per més detalls).
5. Replantejar l’actuació urbanística al Polígon P-11.b Van de Walle (Jardins de Sa Riera
Living) tot estimant la petició formulada per la Plataforma SOS Aiguafreda i Ecologistes
en Acció mentre s’estudia a fons la denúncia presentada i adoptar mesures cautelars
suspenent les obres d’urbanització que s’han iniciat (Veure Annex 3 per més detalls).
Paral·lelament, la Plataforma SOS Aiguafreda - Salvem la Costa de Begur també està
col·laborant i participant activament amb el companys de la Plataforma SOS Costa Brava a
través de la qual hem firmat un manifesti i sol·licitem tota una sèrie de requisits per a que
es procedeixi a preservar de manera efectiva les zones forestals i els espais d’interès
natural i paisatgístic de tot el litoral gironí. Les demandes de la Plataforma SOS Costa Brava
es poden consultar aquí: Salvem la Costa Brava (Change.org).
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Taula 7. Llista (no exhaustiva) dels principals impactes derivats de l’urbanisme a Begur

Disminució de la connectivitat física i biològica entre els espais no urbanitzables
• El creixement urbanístic continu de les múltiples urbanitzacions presents a Begur ha fragmentat
els espais naturals i la connectivitat biològica és actualment pràcticament inexistent.
• De fet, l’Espai Natural Muntanyes de Begur presenta un grau d’aïllament important i està
considerat com un dels 10 espais naturals més aïllats de Catalunya.
• El planejament urbanístic actual va en detriment de la conservació dels sistemes naturals i no
permet assolir un bon estat de conservació del medi natural present a Begur.
• Urgeix protegir els espais naturals que defineix la planificació sectorial i territorial, així com la resta
de components del medi natural que permeten el manteniment de la connectivitat ecològica i la
funcionalitat dels ecosistemes a escala local.
Degradació d’hàbitats i de la biodiversitat associada
• La Degradació dels hàbitats marins i terrestres (alguns dels quals estan inclosos en la Directiva
Hàbitats) afecta negativament la biodiversitat.
• La fauna i flora presents al terme municipal estan fortament amenaçades per la degradació i
pèrdua dels seus hàbitats naturals, però també com a conseqüència de la proliferació d’espècies
exòtiques degut al model urbanístic i la jardineria emprada.
• Pel que fa el medi marí, les activitats derivades del desenvolupament costaner relacionat amb el
turisme, el transport marítim i la nàutica recreativa són causes d’amenaça sobre la biodiversitat
marina i litoral. Així com també ho és l’urbanisme.
• Urgeix garantir la permeabilitat ecològica del territori per tal de facilitar els processos de
desplaçament i dispersió de les espècies.
Afectacions sobre la Zona Vedada de “Ses Negres”
• El procés d’urbanitzar pot provocar l’erosió i sedimentació per escorrentia superficial ocasionant
efectes negatius sobre els hàbitats marins i en particular sobre la Zona Vedada de “Ses Negres”.
• Alhora, l’augment de la freqüentació, del trànsit marítim i de les activitats nauticorecreatives,
sumades als impactes derivats de la urbanització, podria tenir afectacions negatives rellevants
sobre aquesta reserva marina. Impactes que no han estat avaluats.
• Urgeix millorar la gestió de “Ses Negres” per tal de protegir les diferents espècies i comunitats
existents a l’àrea, però també per l’interès paisatgístic que presenta.
Augment de la saturació i de les activitats nauticorecreatives
• Actualment al municipi de Begur hi ha instal·lades unes 334 boies i Sa Riera compta a més amb 70
embarcacions sobre carrils i a la sorra.
• En adició als elevats impactes ambientals que les activitat nàutiques ja generen en l’actualitat (a
conseqüència de l’ancoratge, però també la contaminació acústica i marina, entre d’altres), un
augment de les segones residències implicarà al seu torn un augment de la demanda de boies i un
augment del trànsit marítim.
• Un increment de les activitats nàutiques resultaria clarament irresponsable, doncs la capacitat
màxima de la zona ja està superada i l’ocupació i la freqüentació ja es insostenible.
• Urgeix reduir els impactes en l’espai costaner marítim i garantir un bon estat ambiental del medi
marí.
Afectacions negatives sobre els ecosistemes marins i la qualitat de les aigües
• Gràcies als estudis duts a terme pels diferents centres d’investigació i organismes oficials es pot
confirmar que el litoral de Begur és un dels més ben conservats. Cal a dir, però, que els hàbitats
marins begurencs ja mostren signes de no estar en un estat òptim de conservació, especialment a
l’interior de les 8 cales que trobem al municipi, essent la cala de Sa Riera, per les seves condicions
particulars, la que presenta un pitjor escenari futur.
• Ara bé, la sinergia de les pressions d’origen antròpic (en augment), juntament amb les derivades
de l’escalfament global, afebleix els ecosistemes marins, fet que podria arribar a provocar un canvi
de fase irreparable.
• D’altra banda també preocupa un possible deteriorament de la qualitat de les aigües costaneres
com a conseqüència d’un augment de l’urbanisme, de la freqüentació i de les activitats nàutiques,
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doncs actualment ja existeixen problemes de depuració d’aigües i preocupa la manca de sistemes
adients pel seu tractament.
• Urgeix millorar la qualitat de les aigües costaneres i garantir una bona gestió de les aigües
(residuals i pluvials).
Augment dels processos erosius i de sedimentació
• L’urbanisme i l’explotació de les dunes continentals per les canteres (extracció d’àrids) continuen
afectant la integritat d’aquest tipus d’hàbitat a Begur considerat prioritari a conservar per la
Directiva Hàbitats. La seva explotació té múltiples conseqüències negatives, entre elles l’augment
de l’erosió, la degradació del territori i del patrimoni natural i geològic.
• La desforestació incontrolada de la franja litoral provoca l’erosió dels sòls amb l’aportació de
sediments terrígens sobre el medi marí. Aquest procés provoca el colgament dels organismes
sèssils fins a la seva desaparició i l’augment de terbolesa de les aigües costaneres afectant
directament la viabilitat de la flora marina i les xarxes tròfiques associades. Aspectes que afegeixen
més impactes negatius sobre el medi marí.
• Per una altra banda, degut a la topografia accidentada de Begur, cada projecte urbanístic
comporta grans moviments de terra amb un elevadíssim impacte.
• Urgeix minimitzar en tot l’àmbit municipal aquelles activitats i actuacions susceptibles de provocar
o accelerar processos erosius o que siguin susceptibles d’augmentar la inestabilitat del substrat.
Mobilitat i augment del col·lapse viari
• Actualment el municipi està francament sobresaturat de vehicles privats, en particular durant els
mesos d’estiu. Amb l’augment de segones residències i d’hotels previstos a Begur és més que
previsible un augment del trànsit rodat i dels conflictes que aquest genera.
• Urgeix millorar la xarxa de transport públic i reduir al màxim l’ús del vehicle privat (en especials
durant els mesos de massificació turística) i la contaminació atmosfèrica derivada d’aquest.
Augment de la contaminació (en particular l’ozó troposfèric)
• Begur ja és un municipi afectat per la contaminació atmosfèrica i en particular per l'ozó troposfèric
(que es forma principalment a partir dels contaminants precursors emesos en dues zones de
Catalunya: l'Àrea de Barcelona i el Vallès-Baix Llobregat). L’ozó troposfèric generat en aquestes
àrees s'expandeix per la resta del territori català, causant afeccions en zones rurals allunyades,
com ara les comarques gironines.
• A Begur, segons les dades extretes de l’informe d’Ecologistes en Acció “La contaminación por
ozono en el Estado español durante 2018vii”, en un sol any es superen els valors màxims d’ozó
troposfèric permesos per 3 anys, fet que prova que el municipi ja es trobi actualment afectat per la
contaminació atmosfèrica.
• Urgeix prendre mesures per reduir els problemes lligats a la contaminació atmosfèrica.
Escassetat dels recursos hídrics necessaris
• El territori ja exerceix una forta pressió sobre els recursos hídrics. L’abastament d’aigua a Begur és
cada cop més elevat i existeix una forta dependència del municipi als recursos hídrics externs
provinents del riu Ter (concretament de la presa del Pasteral a 50 km de distància). A més,
actualment els aqüífers ja estan sobreexplotats, fet que comporta que el consum actual d’aigua ja
sigui clarament insostenible.
• Si a la població existent li afegim la població potencial prevista amb el creixement urbanístic (aigua
que no només es destinarà a us de consum personal, sinó també per omplir piscines i regar
jardins), el consum d’aigua a Begur es podria incrementar perillosament. I també sorgeixen greus
preocupacions de cóm es podrà garantir el cabal ecològic dels nostres rius, en particular el Ter.
• Si a aquest fet li afegim el futur incert com a conseqüència de l’escalfament global, un augment de
la demanda d’aigua resulta clarament irresponsable.
• Urgeix reduir el consum de recursos hídrics i assegurar un bon estat de les masses d’aigua.
L’elevada generació de residus i d’envasos d’un sol ús
• Actualment el municipi ja és incapaç de gestionar els residus correctament. Tot i que s’ha instal·lat
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el sistema de porta a porta, l’estat dels punts de recollida permanents (en especial a l’estiu però
també fora de temporada) són deficients i gran part del problema radica en el gran nombre de
residus que es generen (principalment d’un sol ús).
• Malauradament, el model d’urbanisme i econòmic imperant a la vila no promou la reutilització, ni
un consum de baix impacte ambiental. Com a conseqüència, un increment de la població flotant
no farà més que augmentar els problemes lligats a l’augment de la generació de residus.
• Urgeix implementar mesures per reduir els residus generats, en especials els envasos d’un sol ús.
Augment del consum elèctric
• Actualment l’alimentació elèctrica a les comarques gironines té un risc molt elevat de col·lapse de
tensió. De fet, al propi municipi de Begur ja es registren talls importants de subministrament que
poden durar vàries hores.
• Un augment de la massificació turística i de segones residències no farà més agreujar la
insostenibilitat del sistema actual.
Continuïtat del camí de ronda i gestió de la xarxa de senders rurals
• Com a conseqüència de les múltiples urbanitzacions i obres que s’estan duent a terme a Begur,
actualment alguns senders rurals són impracticables degut a la presència de runes, arbres caiguts
o pedres situades estratègicament per impedir el pas dels vianants.
• Pel que fa el camí de ronda, aquest continua sense estar completament connectat degut,
principalment, a diverses finques que ocupen la primera línea de mar.
• Urgeix promoure la continuïtat del camí de ronda existent en tota la façana marítima de Begur i
millorar la xarxa de senders rurals.
Manca de criteris de capacitat de càrrega
• La immensa majoria de projectes urbanístics no compten amb estudis d’impacte ambiental, però,
a més, ja es considera que el sistema està col·lapsat i que s’ha superat amb escreix la capacitat de
càrrega que la zona pot suportar.
• Urgeix definir la capacitat de càrrega i la petjada ecològica (a Begur i en general de la costa), i
introduir mesures vinculants que assegurin que es pugui superar la capacitat de càrrega que un
territori pot suportar.
Degradació del paisatge característic de Begur i de la seva costa
• L’impacte visual dels diferents projectes urbanístics que no compten amb criteris d’integració
paisatgística està afectant molt negativament la qualitat i la singularitat del paisatge de Begur i de
les seves cales.
• La primera línea de costa tampoc està protegida de l’urbanisme ferotge i poc integrador amb el
seu entorn. Sobre els penya-segats de Begur, concretament sobre la zona vedada de Ses Negres,
han proliferant en els darrers anys fileres de cases unifamiliars. Aquesta amenaça, però, no ha
acabat. En l’actualitat, l’Ajuntament de Begur ha autoritzat la construcció d’una finca a primera
línea de mar, concretament a la cala del Port des Pi (Sa Riera).
• Begur, com la resta de la Costa Brava, depèn del seu paisatge, la seva degradació pot malmetre
greument la seva imatge i singularitat per sempre més.
• Urgeix establir mesures per reduir l’artificialització d’aquests paisatges i garantir la seva riquesa.
Escalfament global i escassa sostenibilitat del territori
• A dia d’avui l’escalfament global és un fenomen contrastat. El model de desenvolupament
urbanístic emprat a Begur i en general a la Costa Brava no farà sinó empitjorar els seus efectes.
• La comunitat científica adverteix que l’escalfament global posa en perill, entre molts d’altres
aspectes, la composició, la capacitat de recuperació i la productivitat dels ecosistemes naturals.
Per això mateix preocupa que, en el context actual, el model urbanístic que es pretén
desenvolupar resulta clarament irresponsable.
• Urgeix un nou Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner que asseguri un desenvolupament el
menys insostenible possible i la protecció del màxim d’espais naturals.
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Annex 1: Urbanització cala d’Aiguafreda
Es preveu la construcció en 70 hectàrees de terreny forestal i d’elevat pendent situades a
la cala d’Aiguafreda, l’última cala relativament verge de Begur. El sostre total previst és de
145.564 metres quadrats. El Pla permet construir uns 260 habitatges de segona residència
i 3 nous hotels (més l’ampliació de l’existent). La urbanització d’aquesta cala, si es porta a
terme, tindrà grans impactes ambientals, paisatgístics i socials sobre tot el municipi. Tot
això, sense el suport de cap estudi d’impacte ambiental, ni paisatgístic.
Què hem fet?
El mes de juliol de 2018 la Plataforma SOS Aiguafreda - Salvem Begur i Ecologistes en Acció
varen presentar a l’Ajuntament de Begur nombroses al·legacionsviii a la modificació
puntual del POUM de Begur en la zona d’Aiguafreda. Alguns dels paràmetres que
considerem que fan insostenible la construcció en aquesta petita cala, són:
− Pendents superiors al 20%
− Afectació de zona forestal i tala d’una important superfície de massa boscosa
− Afectació a la xarxa de Torrents i Rieres
− Afectació a una part de l’EIN Muntanyes de Begur
− Afectació sobre la Reserva Marina “SES NEGRES”
− Excés de nombre d’habitants en relació a les dimensions d’aquesta petita cala
− Greus problemes de mobilitat
− No hi ha cap previsió de reserves per habitatge de protecció
− Producció de moviments de terres excepcionals per la topografia accidentada
− Manca d’avaluació ambiental
− Manca d’estudi d’impacte i integració paisatgística
Actualment el POUM està pendent d’aprovació provisional i la Plataforma està pendent
que l’Ajuntament de Begur respongui a les al·legacions presentades en tràmit d’informació
pública. El que sí que sabem, per ara, és que l’Ajuntament ha encarregat gràcies a la nostra
pressió un informe d’impacte ambiental i un altre informe d’impacte paisatgístic que, en
principi, estan en curs d’elaboració.
Què sabem dels propietaris majoritaris?
Pel que fa els terrenys de la cala d’Aiguafreda val a dir que més de la meitat del sòl
d’aprofitament privat en aquesta zona pertany a l’empresa Comercial Cap Sa Sal SL,
propietat de la família Molano Camacho. Que, tal i com es va publicar en el setmanari EL
TEMPS el passat mes d’agost, en un article titulat “El repte de preservar la Costa Brava del
ciment”, un dels propietaris de Cap Sa Sal i hereu d’aquesta coneguda nissaga colombiana
és Rafael Ricardo Molano Camacho. Aquest apareix també com a president de dues
empreses que tenen la seu a Panamà i que figuren als Papers de Panamà, en què
s’assenyalaven casos d’elusió fiscal.
D'altra banda, segons un article publicat AL TRIANGLE al gener de 2019 titulat “Els Pirates
Ataquen Begur”, sembla que Comercial Cap Sa Sal SL està vinculada a Curaçao a través de
l'empresa holandesa PIL CORPORATION BV. Aquesta empresa, que posseeix el 99,99% de
les accions de Comercial Cap Sa Sal SL, té com a matriu la companyia Esridge Company NV
amb seu a Curaçao i dirigida per un altre membre de la família Molano.
viii

https://salvemaiguafreda.files.wordpress.com/2018/07/entitat-recollida-signatures-juliol-2018.pdf
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Comparativa entre l’àmbit de la Modificació del POUM al sector d’Aiguafreda amb les dimensions del nucli urbà de Begur.
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Annex 2: Urbanització a la Pedrera de s’Antiga
La Pedrera de s’Antiga es tracta d’una explotació de l’any 1972 que durant anys va operar
il·legalment. Finalment es va clausurar definitivament l’any 2002 i, segons conveni amb
l’Ajuntament de Begur, s’hauria d’haver restaurat íntegrament.
No obstant això, la pedrera mai es va restaurar i els terrenys es van acabar reclassificant,
passant de sòl no urbà a sòl urbanitzable amb una compensació econòmica d’uns 414.000
euros a favor de l’Ajuntament de Begur. Una reclassificació que es va dur a terme malgrat
l’existència d’un informe del 17 de març de 2003 de la Delegació Territorial a Girona
(disponible aquíix) que ho desaconsellava, per tractar-se d’una zona de naturalesa forestal.
Actualment s’hi estan construint 24 habitatges amb vistes a les platges de Sa Riera, Illa
Roja i Pals, amb un enorme impacte visual a kilòmetres de distància. Però a més, aquestes
obres estan afectant una zona catalogada com “Sector de connexió” donada la seva
transcendència bàsica en la connectivitat ambiental al trobar-se entre l’espai natural
Muntanyes de Begur (catalogat com a PEIN, inclòs al programa Xarxa 2000 i regulat pel Pla
Especial de les Muntanyes de Begur) i l’espai natural costaner (protegit i regulat entre
d’altres pel Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner).
D’altra banda, aquesta zona s’havia anat regenerant de manera natural amb el pas del
temps un cop finalitzada l’activitat extractiva. D’ençà el 2002, bona part del terreny es va
anant regenerant de manera natural. De fet, el propi informe recull l’existència de
nidificació d’una parella de ducs a la mateixa zona, niu del que actualment no tenim
constància. Per això volem recordar que el duc (Bubo bubo) és una Espècie d'interès
comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats
(Directiva 79/409/CEE Annex I), i també està inclosa en el Decret Legislatiu 2/2008 com
Espècie protegida (Categoria B). Motius de pes per considerar que l’Ajuntament de Begur
és negligent amb la fauna i flora del municipi.
Creiem que tots aquests impactes ambientals, sumats a les nombroses irregularitats
detectades, haurien de ser suficients per aturar les obres en aquesta àrea.
Què hem fet?
Al mes de novembre de 2018 la Plataforma SOS Aiguafreda - Salvem la Costa de Begur i
Ecologistes en Acció varen interposar una denúncia urbanística contra els actes
d’edificació i recurs de reposició impugnant la llicència d’obres, així com anunciant la
impugnació indirecta del planejament i del conveni subscrit (per més informació accedir a
la denuncia interposadax).
Alguns dels paràmetres que considerem que fa insostenible la construcció en aquesta
pedrera il·legal, són:
− Pendents superiors al 20%, amb desnivells de 85 metres d’alçada total des de la cota 60
a la 145 per sobre del nivell del mar.
− Afectació d’una zona forestal i els espais protegits amb els que delimita (el PEIN
Muntanyes de Begur i la Xarxa Natura 2000).
− Afectació del Rec d’en Gara.
− Possible afectació sobre la zona vedada “SES NEGRES”.
ix

https://salvemaiguafreda.files.wordpress.com/2019/01/u059_2002-begur_poum_informe.pdf
https://salvemaiguafreda.files.wordpress.com/2019/01/2018-den%C3%BAncia-urban%C3%ADstica-pedrerafirmada.pdf
x
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Impacte visual i paisatgístic crític.
Creació d’una pantalla arquitectònica dins dels primers 500 metres de la costa.
Reclassificació de l’antiga pedrera sense restauració en sòl urbanitzable.
Signatura d’un conveni il·legal.
No exigència de responsabilitats i restauració dels terrenys.

Quins són els següents passos?
Tot i la moratòria (que afecta aquest sector), les obres en la pedrera continuen, doncs el 6
de març de 2018 la Junta de Govern de Begur va atorgar la llicència d’obres per construir
una primera fase de 5 habitatges.
Cronologia: El 8 de novembre de 2018 SOS Aiguafreda i Ecologistes en Acció varem
interposar la denúncia urbanística. Pocs dies més tard, el 16 de novembre de 2018, el
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat anuncià als alcaldes de la Costa
Brava una moratòria imminent a primera línea de costa. Tot i això, el 10 de desembre de
2018 la Junta de Govern de Begur va aprovar el pla d’urbanització. Finalment, el 17 de
gener de 2019 la Comissió d’Urbanisme de Girona va incloure aquest sector dintre de la
moratòria i el 31 de gener de 2019, l’Ajuntament de Begur va notificar a la Plataforma SOS
Aiguafreda que desestimava la denúncia urbanística interposada contra els actes
d’edificació i la llicència d’obres de s’Antiga.
Per tots aquests motius l’entitat està avaluant ara mateix totes les vies possibles per
aturar el procés d’urbanització a la pedrera.
Què sabem dels promotors?
Pel que fa aquest cas, cal assenyalar que gran part del capital també prové de l’estranger.
Tot i que hi ha un entramat d’empreses involucrades, és rellevant saber que l’empresa
promotora d’aquest projecte inicialment era Ses Negres SL, representada pel Sr. Joan Gual
Balmanya (fill de l’exalcalde de Begur). Tal i com revela un article publicat AL TRIANGLE al
gener de 2019 titulat “Els Pirates Ataquen Begur”, aquesta última empresa va vendre els
terrenys de la pedrera l’any 2017 a l’empresa constructora Bacanar SL, que fa alguns
mesos es va constituir com Albacsari Investments SL i que té com a administradors
mancomunats al propi Sr. Juan Gual Balmanya i la Sra. Maria Bulatova (de nacionalitat
russa i resident a Marbella, però que comparteix domicili fiscal amb Bacanar SL). El soci
majoritari d’Albacsari és d’una societat russa que es diu BC Alliance Inversions (Holding)
LTD fundada a Xipre.
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Foto amb vistes a la Pedrera de s’Antiga (Autor Ricard Carreras), any 1996, en la que s’observa
l’escàs impacte visual i paisatgístic.

Foto de la Pedrera de s’Antiga (any 2018) amb un impacte visual i paisatgístic que es pot veure
a kilòmetres de distància.
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Plànol obres Pedrera de s’Antiga.
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Annex 3: Urbanització Van de Walle (Jardins de Sa Riera Living)
Actualment s’està procedint a la construcció de fins a 52 habitatges a tocar de la platja de
Sa Riera en un polígon de sòl urbà anomenat P11b Van de Walle Residencial. Es tracta d’un
altre projecte d’urbanització dut a terme per capital estranger, aquest cas per
l’empresa Suïssa Stoneweg SA i Sorigué.
L’empresa constructora ha començat a desforestar les alzines i pins de l’àrea i només per
obrir i fer la via d’accés a la futura zona residencial ja s’ha procedit a extreure milers de
metres cúbics de terra. Degut al fort relleu de l’àrea (entre 22% i 34%) l’emplaçament del
sòl edificable vulnera els pendents màxims permesos i a més s’està talant l’última zona
boscosa accessible propera al nucli de Sa Riera.
Què hem fet?
Al gener de 2019 la Plataforma SOS Aiguafreda - Salvem la Costa de Begur i Ecologistes en
Acció hem interposat una denúncia urbanística contra aquesta nova urbanització a la
platja de Sa Riera. La platja més gran del municipi de Begur que ja pateix una forta
sobrefreqüentació i que pràcticament ja ha perdut tota la seva naturalitat.
En la denúncia impugnem la llicència d’obres atorgada per edificar aquest nou complex
d’habitatges i invoquem la il·legalitat del planejament de Begur per haver classificat
aquests terrenys (d’unes 3,6 hectàrees) com a sòl urbà, malgrat la seva naturalesa forestal
i malgrat no comptar amb cap servei urbanístic, ni estar consolidat per l’edificació (per
més informació accedir a la denuncia interposadaxi).
La denúncia urbanística presentada sosté la il·legalitat de l’actuació municipal en base als
següents arguments principals:
− La il·legal classificació dels terrenys com a sòl urbà, donat que eren de naturalesa
forestal.
− La infracció de la prohibició d’urbanitzar en terrenys amb pendents superiors al 20%.
− L’impacte ambiental i paisatgístic crític amb els valors de l’àmbit.
− La desproporció i l’excés de densitat autoritzat, així com la manca d’integració
paisatgística en l’entorn.
− La implantació d’una barrera arquitectònica i una pantalla edificatòria dins la franja de
500 metres prohibida per la Llei de Costes, en permetre implantar un complex de 4
fileres d’edificacions superposades, ocupant de la cota 33 fins a la cota 57.
− La signatura d’un conveni urbanístic acordant la requalificació urbanística directa amb
el POUM del 2003 sense respectar els principis de transparència, participació, publicitat
i l’interès general.
− L’atorgament d’un tracte de favor i una reserva de dispensació al titular dels terrenys i
Promotor de les obres, tant en aprovar el POUM com en autoritzar les obres sense
exigir la tramitació prèvia d’un instrument de planejament derivat, l’anàlisi
d’alternatives ni la prèvia urbanització dels terrenys.
− La manca d’avaluació ambiental i d’emissió d’informes per part d’organismes públics.
− La manca d’exigència de reserves d’habitatge en règim de protecció.
− La manca d’avaluació adequada de l’impacte paisatgístic i d’anàlisi de les conques
visuals afectades amb les noves construccions.
− La producció d’una actuació altament especulativa, que hauria de ser prohibida per les
Administracions Públiques.
xi

https://salvemaiguafreda.files.wordpress.com/2019/01/20190125denc3banciaurbanc3adsticajardinssarierafirmada.pdf
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Vista de les obres de la urbanització Jardins de Sa Riera Living i al fons les obres a la Pedrera de
s’Antiga (gener de 2019).

Plànol del projecte Jardins de Sa Riera Living anomenat els “Bancals de Sa Riera”.
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Annex 4: Alguns dels nyaps urbanístics amb més impactes de Begur
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