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1.Presentació 

1.1.Context del document 

El present document s’emmarca dins els treballs de l’Agenda 21 dels municipis de Santa 
Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro, i se centra en l'àmbit del terme municipal de Santa 
Cristina d’Aro. 

Aquest treball conté les directrius per a la redacció dels futurs plans especials de les 
Gavarres i de l’Ardenya-Cadiretes. Per tant, s’ha d’entendre com una proposta de regulació 
dels usos a les zones PEIN que afecten al terme municipal de Santa Cristina d’Aro. Al mateix 
temps, pretén ser un instrument de base i un recolzament per a l’Ajuntament davant la 
futura redacció dels plans especials, de manera que el consistori pugui aportar una sèrie de 
criteris durant les sessions de treball dels plans especials. 

Altrament, proporcionarà als consorcis de les Gavarres i de l’Ardenya-Cadiretes una sèrie de 
pautes relatives i específiques per al terme municipal de Santa Cristina d’Aro a tenir en 
compte durant l’elaboració dels respectius plans especials. 

Cal assenyalar que, paral·lelament a la confecció d’aquest document, s’han iniciat els 
treballs de redacció del Pla Especial de les Gavarres, i també l’elaboració d’uns treballs 
preliminars relatius al massís de l’Ardenya-Cadiretes. 

El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de Les Gavarres té per objectiu 
proporcionar a l’espai, una ordenació d'usos i normes de protecció específiques, completant 
d’aquesta manera el règim de protecció general. 

Pel que fa als treballs de redacció del marc normatiu aplicable al massís d’Ardenya-
Cadiretes, es vol determinar la coherència dels planejaments urbanístics amb la 
compatibilitat d’usos permesos i l’acompliment de la regulació d’usos i activitats. 

 

1.2.Objectius 

En definitiva, aquest document vol esdevenir un document pràctic de criteris i mesures per a 
l’ordenació i la gestió del sòl no urbanitzable a les zones PEIN de Santa Cristina d’Aro. 
Servirà, doncs, per guiar les adaptacions locals del terme municipal de Santa Cristina d’Aro a 
la futura redacció dels plans especials de les Gavarres i de l’Ardenya-Cadiretes. 

En aquest sentit, els objectius principals a què respon són: 

 Identificar, definir i aportar punts de partida per a la resolució de problemàtiques 
urbanístiques existents en els àmbits PEIN, que afecten al terme municipal de Santa 
Cristina d’Aro. 

 Definir una sèrie de propòsits i objectius urbanístics i socioambientals d’especial 
rellevància per als àmbits PEIN, a partir d’un mètode lògic d’anàlisi i d’interpretació del 
territori. 

 Establir unes directrius que permetin definir i regular aspectes específics d’ordenació 
urbanística per als espais PEIN aplicables a Santa Cristina d’Aro, i alhora extensius a la 
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resta de municipis que integren els respectius espais PEIN. 

 

Figura 1. Àmbits PEIN al terme municipal de Santa Cristina d’Aro. 

 

 

Val a dir que no és objecte d’aquest document establir una zonificació dins els espais PEIN 
que formen part del terme municipal de Santa Cristina d’Aro, ja que aquest serà l’objecte 
dels plans especials, els quals hauran d’atendre les problemàtiques, les necessitats, reptes i 
oportunitats; i concretar una normativa específica a escala de massís. 

No obstant, es recomana que a l’hora de dibuixar la zonificació dels espais PEIN en el terme 
municipal de Santa Cristina d’Aro es tinguin en compte, i puguin ser documents de 
referència, tots els treballs que s’han generat en el marc de l’Agenda 21 dels municipis de 
Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro. 
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1.3.Mètode d’interpretació del territori 

El mètode emprat segueix el procediment habitual del mètode científic: anàlisi, diagnosi i 
elaboració de propostes (vegeu figura 1). 

En aquest sentit, els capítols que segueixen es corresponen a les diferents fases de treball 
d’aquest mètode lògic d’interpretació del territori. 

 

Figura 2. Esquema mètode d’interpretació del territori. 
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2.Anàlisi i diagnosi 

2.1.Documents de base disponibles 

La documentació base per a l’elaboració del present treball ha estat diversa. D’una banda, 
s’ha compilat tota la informació generada dels treballs d’Agenda 21. Més concretament, els 
documents de Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS), l’Estudi de connectivitat i Pla de 
Foment de la connectivitat ecològica, social i paisatgística, el Pla Especial del Riu Ridaura i la 
Diagnosi del litoral i risc geològic han permès analitzar els diferents àmbits d’actuació 
(sistemes naturals, usos del sòl, paisatge, patrimoni cultural, connectivitat ecològica i social i 
riscos i vulnerabilitat). 

D’altra banda, el Pla Especial de delimitació definitiva de la zona PEIN de les Gavarres, el Pla 
Estratègic del Massís Ardenya-Cadiretes, el Marc estratègic per a la protecció de l’espai 
Natural de les Gavarres (Consorci de les Gavarres, 2001) i el Catàleg de paisatge de les 
Comarques Gironines han estat claus per a la confecció del següent document de directrius. 

 

2.1.Aportacions dels principals agents i gestors del territori 

Paral·lelament a la recopilació de dades, s’han incorporat al document les aportacions 
realitzades per l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro i els Consorcis de les Gavarres i de 
l’Ardenya-Cadiretes. Aquesta informació ha estat d’especial rellevància per a la detecció de 
problemàtiques concretes relatives al terme municipal de Santa Cristina d’Aro. 

 

AJUNTAMENT 
 

PEIN GAVARRES 

URBANISME 

 Compatibilitzar la urbanització de Romanyà amb l’espai PEIN de les Gavarres i la Xarxa 
Natura 2000. 

 Segons el Pla Especial del Mas Nou, al Golf d’Aro s’admet l’ús hoteler, però no en zona 
PEIN. Cal una definició específica de l’ús hoteler perquè sigui obertament coherent amb 
el POUM. 

 Transfomar l’establiment rural de Can Llac, inclós en zona PEIN, en hotel rural. 

 

PEIN ARDENYA-CADIRETES 

MEDI FÍSIC 

 Caldrà tenir en compte que l’extrem oriental de l’abocador comarcal de Solius, situat en 
terme muncipal de Santa Cristina d’Aro, llinda directament amb el límit PEIN de 
l’Ardenya-Cadiretes. 
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CONSORCIS DE LES GAVARRES I ARDENYA-CADIRETES 

A continuació es recullen tots els aspectes tractats de les consultes de la trobada amb 
representants d’ambdós consorcis. 

Per tal de facilitar la lectura i comprensió del document, les qüestions tractades s’han 
agrupat segons diferents àmbits d’actuació, tot i que sovint mantenen una relació 
transversal entre ells. 

Tanmateix, cal assenyalar que no tots els aspectes que han sorgit arrel de les converses amb 
els consorcis afecten directament a la zona PEIN i, per extensió, als Plans Especials. En 
alguns casos fan referència a aspectes específics que afecten en general al SNU. 

A les taules següents es recullen les aportacions realitzades pels representants dels dos 
consorcis, on si s’escau, s’especifiquen les claus següents: 

 

*PEIN : fa referència estricta a les zones PEIN 

*SNU: fa referència a aspectes que tenen lloc de manera general en el SNU 

 

 

 

 



 

 

 

CONSORCI ARDENYA-CADIRETES PEIN ARDENYA-CADIRETES 

URBANISME 

Tancament de finques Problemàtica pendent de resolució per part del pla especial 

Edificació sòl agrícola Caldria una regulació quant a ubicació de les edificacions en sòl agrícola (*SNU) 

Millores de finques 
Regular els moviments de terra (acopis o extracció de material) amb l’objectiu de millorar 
una finca 

Pistes forestals 

Planificar un programa de manteniment dels camins i pistes forestals que estableixi la 
periodicitat de les actuacions 

Manteniment de camins i pistes forestals. Elaboració d’un manual de bones pràctiques 
sobre l’arranjament (amplitud del camí, desbrossament,...) 

PAISATGE 

Antenes telecomunicació 
L’agrupació d’instal·lacions de telecomunicacions és dificultosa. Amb la tecnologia actual 
no hi ha la necessitat d’instal·lar-les en zones culminals (*PEIN) 

Miradors 
El Pla Especial hauria de definir la potestat municipal per a poder dur a terme 
l’acondiciament i manteniment dels miradors 

Recuperació espais oberts Recuperar antics conreus que actualment ocupen plantacions de pi pinastre i eucaliptus 

Camí de Ronda 
Definir com caldrà abordar el camí de Ronda en el Pla Especial 

Habilitar miradors cap a mar 

BIODIVERSITAT Espècies singulars Lloredes a la façana litoral i falgueres reial a la capçalera del Ridaura 

ÚS PÚBLIC 

R
e
cr

e
a
ti

u
 Espais singulars (gorgues) El Pla Especial hauria d’abordar la potestat municipal per a poder dur a terme 

l’acondiciament i manteniment de les fonts i el seu entorn 

Altrament s’hauria de regular l’accés ja que no tenen servitud i potenciar el turisme 

Fonts 

Zones recreatives 
 



 

 

 

CONSORCI ARDENYA-CADIRETES PEIN ARDENYA-CADIRETES 

ÚS PÚBLIC 

E
sp

o
rt

iu
 

Circuits de motocross 

Regular l’activitat i planificar la seva restauració posterior Rallies 

Salt parapent 

Escalada i vies ferrades 
Regulació de zones aptes i no aptes, i ús admès o no admès segons època de nidificació 
del Duc 

ALTRES Gosseres 
Es consideren usos incompatibles 

Abocaments incontrolats 

 

 



 

 

 

 

CONSORCI GAVARRES PEIN GAVARRES 

URBANISME 

Turisme rural 

Estudiar la possibilitat d’ampliar la seva definició de manera que sigui possible ampliar la 
capacitat de places (hotel rural) 

Sempre hauria d’estar vinculat a una activitat primària 

Urbanització Romanyà 
Urbanització que no està dotada de serveis però es tracta d’una sector que disposa de 
valor arquitectònic, natural, paisatgístic i geològic 

Urbanitzacions Sant 
Miquel d’Aro i Vall Repòs 

No estan del tot consolidades i es podria proposar la instauració de zones verdes 

Pistes forestals 

El Pla Especial haurà de fixar una jerarquia de les pistes forestals (segons estat de 
manteniment i accés) per canalitzar el flux de visitants. 

Manteniment de camins i pistes forestals. Elaboració d’un manual de bones pràctiques 
sobre l’arranjament (amplitud del camí, desbrossament,...). 

Tancaments de finques 
És una problema freqüent a les Gavarres però no afecta estrictament a Santa Cristina 
d’Aro. El pla especial haurà de regular els tancaments cinegètics (finca) i a nivell de 
parcel·la (*PEIN) 

Millores de finques 
No tenen rellevància a Gavarres ja que pràcticament tot és ús forestal i per l’orografia no 
són recomanables. 

PAISATGE 

Miradors 

Implantació regulada dels miradors en el conjunt del Massís i dificultat dels accessos. El 
Puig d’en Ponç és un mirador potencial però a nivell de massís potser no és necessari, a 
més a més es localitza en finca privada. El mirador de Roca Rovira té un accés mal resolt 
degut al tancament del Golf 

Espais singulars (saltants 
d’aigua, gorgues) 

S’hauria de protegir la part alta de la riera de Salenys 

Recuperació d’espais 
oberts 

Mantenir zones de conreus com a ús rar a les Gavarres 

Permetre la rompuda agrícola per recuperar antics conreus i com a mesura de prevenció 
d’incendis 



 

 

 

CONSORCI GAVARRES PEIN GAVARRES 

PATRIMONI 
Arqueològic 

En el recinte del Golf d’Aro es localitza el menhir de Vallvanera, el qual és actualment 
inaccessible 

Històric-arquitectònic L’Ermita de Vallvanera actualment es troba integrada en un mas 

BIODIVERSITAT Espècies invasores Existència d’espècies exòtiques a la riera de Salenys 

ÚS PÚBLIC 

R
e
cr

e
a
ti

u
 Fonts 

Adequar l’entorn de les fonts d’elevada freqüentació. La font del Prat i font Josepa es 
localitzen en zona privada. Mereixen una consideració especial les fonts picants de 
Penedes i Bell-lloc, i el manantial d’aigües de Salenys 

Senderisme Regulació de l’activitat 

Àrees de pic-nic 
Es valora positivament que es localitzin fora de la zona PEIN, en un espai proper i 
acondiciat com és el cas de l’àrea de pic-nic de Santa Cristina d’Aro 

E
sp

o
rt

iu
 Escalada i vies ferrades Impacte visual del traçat de cables, tirolines,... 

Salt parapent No hi ha constància a les Gavarres. Seria un possible aspecte a valorar en el Pla Especial 

Curses BTT Darrerament s’han demanat autorització per a l’organització de curses.  

ALTRES 

Activitat industrial 
Embotelladora d’Aigües de Salenys. Han ampliat la pista d’accés a la planta per facilitar el 
pas de camions 

Ampliació límits PEIN 
Es considera interessant que es recullin propostes d’ampliació de límits, però es fa palesa 
la dificultat de que el PEIN també forma part de la Xarxa Natura 2000 i, per tant, s’ha de 
tractar amb la Unió Europea 

Protecció capçaleres rieres Valora positivament possible la regulació i protecció de la zona de capçalera dels 
principals tributaris del Ridaura, com a eix connector transversal entre els dos espais PEIN 

 



 

 

 

 

GEOSERVEI PEIN GAVARRES PEIN ARDENYA-CADIRETES 

CONNECTIVITAT 

Els plans especials de les Gavarres i de l’Ardenya-Cadiretes hauran de fer un tractament especial en els àmbits 
connectors existents a Santa Cristina d’Aro, com els espais connectors locals de la Costa d’Alou, el torrent de Canyet i el 
Ridaura (vegeu annex cartogràfic). 

Importància d’incloure les capçaleres de les rieres que 
conflueixen al Ridaura (riera de Salenys, riera de Bell-
lloc, riera de Malvet i torrent de Canyet), i tenir en 
compte les especificacions del Pla Especial del Ridaura. 

Importància d’incloure les capçaleres de les rieres que 
conflueixen al Ridaura (riera Solius i riera del Vilar), i tenir en 
compte les especificacions del Pla Especial del Ridaura. 

 

MEDI FÍSIC 

Especial interès perquè els vessants de les Mirandes, 
actualment fora de la zona PEIN, puguin dotar-se de les 
mesures de protecció d’una zona PEIN ja que 
presenten trets característics similars. Aquest espai es 
recull en el POUM de Santa Cristina sota la 
denominació de Costes de Bell-lloc i com a zona 
d’especial valor ecològic, per tant, hauria de tenir un 
tractament especial. 

 

 

El Pla Especial de l’Ardenya-Cadiretes haurà de contemplar 
mesures de protecció específiques per als elements geològics 
d’interès, com és el cas de la geozona de les formes 
granítiques de l’Ardenya que inclou els geòtops dels doms de 
Solius, les formes granítiques de l’Ardenya i la Roca Cavallera 
de la Pedralta (annex cartogràfic). 

Caldrà fer especial consideració als problemes d’inestabilitat 
gravitatòria existents al sector de la Cala del Senyor Ramon i la 
Caleta dels Concagats, uns espais públics d’alta freqüentació. 
Per aquest motiu s’hauran d’adequar i adaptar els Plans d’usos 
de les platges als condicionants i preexistències del medi, per 
tal de reduir l’impacte sobre el medi i minimitzar el risc per a 
les persones. 

ÚS PÚBLIC Els plans especials hauran de regular de la pràctica de l’escalada i vies ferrades, tal i com s’indica en el Pla de foment de 
la connectivitat social, ecològica i paisatgística 
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3.Propòsits i objectius dels futurs plans especials 

Les directrius pels futurs plans de protecció del medi natural i del paisatge dels espais PEIN 
al terme municipal de Santa Cristina d’Aro acompleixen una finalitat global: compatibilitzar 
els valors naturals amb les activitats existents tradicionals i l’ús públic en els respectius 
massissos. 

Tanmateix, els objectius específics que s’haurien d’assolir a l’hora d’implementar aquestes 
directrius, durant la revisió dels plans especials, són: 

 Garantir la conservació i millora de la diversitat biològica i dels processos ecològics. 

 Preservar la qualitat del paisatge mitjançant l’establiment d’estratègies i actuacions 
destinades a la protecció, planificació, gestió i restauració del mateix. 

 Assegurar la connexió entre els espais per tal de garantir la seva funcionalitat ecològica. 

 Conservar i divulgar el patrimoni arqueològic, històric, arquitectònic i geològic. 

 Fomentar els usos i les activitats agràries per tal d’assegurar la seva permanència i/o 
consolidació. 

 Revisar el model d’usos públic a la zona PEIN en funció de la capacitat de càrrega dels 
sistemes. 

 Ordenar els usos socials per tal de garantir el gaudi de les persones i fomentar el 
coneixement i el respecte pel medi natural (educació ambiental). 

 Incrementar la participació dels agents públics i privats en la planificació i la gestió de la 
zona PEIN. 

 Garantir la seguretat de les persones i la protecció dels elements patrimonials enfront 
possibles riscos ambientals. 

 Promoure l’aprofitament sostenible dels recursos, tot impulsant la dinamització del 
teixit socioeconòmic. 

 Potenciar les activitats econòmiques que contribueixin a impulsar un model territorial 
sostenible. 

 Disposar dels recursos humans, administratius, legals, tècnics i econòmics necessaris 
per al un bon desenvolupament del pla especial. 

 Formular i implementar els instruments i mecanismes de seguiment i avaluació per tal 
de valorar el grau d’assoliment dels objectius. 

 



 

 

 

4.Directrius d’ordenació urbanística 

4.1.Àmbits i propostes urbanístiques específiques pel terme de Santa Cristina d’Aro 

El següent apartat pretén facilitar una sèrie de directrius generals per resoldre o mitigar tots aquells conflictes i problemàtiques exposades en 
el capítol anterior, que sens dubte esdevindran en punts clau i objecte de treball durant la redacció dels Plans Especials de les Gavarres i de 
l’Ardenya-Cadiretes. Per aquest motiu, a la següent taula s’apunten un seguit de propostes en funció dels àmbits d’actuació relatius al medi 
físic i al medi rural; i segons els àmbits específics ja definits en el capítol anterior. Paral·lelament a la definició de la proposta s’indica també la 
tipologia de la directriu proposada sota les següents claus: 

N: normativa  RI: recomanació (dins àmbit PEIN)  RE: recomanació (fora àmbit PEIN)   A: actuació 

 

Cal destacar però, que es dóna la particularitat de que alguns d’aquests aspectes, que són bàsicament normatius, poden acabar derivant també 
en una actuació. 
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MEDI 
FÍSIC 

Urbanisme 

Tancament de finques Avaluar específicament el tractament que haurà de tenir el tancament de finques en els 
plans especials, i amb visió de conjunt del massís. N 

Millores de finques De manera general hauria de ser un ús no admissible, que podria restar condicionat 
sempre i quan estigui associat a la recuperació d’espais oberts. N 

Manteniment pistes 
forestals 

Els plans especials hauran de: 

 Jerarquitzar els camins i pistes forestals i definir titularitats a partir d’inventariar i/o 
actualitzar l’inventari de camins. 

 Regular l’accés segons l’estat de jerarquització i el manteniment de pistes i camins. 

 Senyalitzar degudament les pistes i camins. 

 Elaborar un programa de manteniment i millora de la xarxa a on es defineixen 
periodicitats d’actuació. 

 Redactar un manual de bones pràctiques per al manteniment de la xarxa de camins i 
pistes forestals. 

N 

N 

A 

RI 

A 

 



 

 

 

 
MEDI 
FÍSIC 

Urbanisme 

Romanyà 

La urbanització de Romanyà és un punt a resoldre en el Pla Especial de les Gavarres. El 
Pla Especial haurà de cercar criteris de manera conjunta amb l’Ajuntament de Santa 
Cristina d’Aro per: 

 Regular els accessos tant al nucli antic (enclavament) com a la urbanització (inclosa 
dins del PEIN). 

 Regular la portada i el subministrament dels serveis. 

Delimitar i executar els perímetres de protecció pel que fa a risc d’incendi. 

RE 

Ús hoteler 

De manera general no hauria de ser un ús admissible en zona PEIN. No obstant, es 
podria admetre excepcionalment quan el resultat de l’avaluació ambiental, segons 
normativa superior, sigui favorable. 

En el cas particular de la casa de turisme de Can Llac hi ha una activitat primària 
associada. Aquest podria ser un criteri que permetés ampliar la capacitat de places 
d’allotjament rural. 

En relació a l’establiment hoteler del Golf d’Aro, aquest és admés segons el POUM 
municipal, i no explícitament exclós segons Decret 328/1992. 

RI 

Riscos naturals Risc geològic 

El treball de Diagnosi del litoral i risc geològic, realitzat en el marc dels treballs de 
l'Agenda 21, ha constatat la perillositat de risc geològic en el tram de costa de Santa 
Cristina d'Aro que comprèn les cales de Vallpresona, Concagats, del Senyor Ramón i 
dels Canyarets i la zona dels Esculls de Canyet. 

Es proposen les següents actuacions: 

 Adequar i adaptar els Plans d’usos de les platges als condicionants i preexistències 
del medi. 

 Redactar d'estudis de detall en les àrees de risc constatat per tal de planificar i 
executar les mesures correctores i preventives.

A 

A 

 

 

 

 



 

 

 

 

MEDI 
NATURAL 

Paisatge i 
connectivitat 

Miradors Avaluar la seva ubicació als espais PEIN a nivell de massís, i redactar una normativa que 
determini el seu manteniment i el seu accés. N 

Recuperació espais 
oberts 

 Redactar una normativa específica que reguli les rompudes agrícoles. 

Definir un pla actuació de recuperació d’espais actualment ocupats per plantacions. 

N 

A 

 

Paisatge i 
connectivitat 

Espais singulars 
(gorgues, saltants 
d’aigua,...) 

El Pla Especial haurà de catalogar aquests espais puntuals d’interès singular pel seu valor 
natural. A partir d’aquí podrà: 

 avaluar el seu estat, elaborar un pla de manteniment i de seguretat 

 regular la seva accessibilitat 

 definir els usos i la freqüentació permesa. 

A 

N 

N 

Àrees d’interès 
geològic 

El Pla Especial de l’Ardenya-Cadiretes podrà establir diferents nivells de protecció segons 
el valor intrínsec de cada geòtop. En aquest sentit caldrà: 

 Definir una normativa de protecció. 

 Establir uns protocols de manteniment. 

 Adequar els accessos. 

 Regular la seva freqüentació. 

N 

A 

A 

N 

 

Connectivitat Pla 
Especial - Ridaura 

El Pla Especial serà normatiu en el seu àmbit, però hauria de tenir vocació per transcendir 
fora del seu àmbit d’influència. 

En relació a les capçaleres de les rieres tributàries del Ridaura (tant del nord com el sud) 
incloses en el PEIN, caldrà establir una normativa que afavoreixi la connectivitat entre els 
dos espais PEIN a través de tot el connector fluvial. 

D’altra banda, en els Plans Especials de les Gavarres i de l’Ardenya-Cadiretes els trams 
intermitjos de les rieres que conflueixen al Ridaura, i que se situen fora de l’àmbit PEIN, 
haurien de tenir garantida i preservar la seva funcionalitat ecològica, d’acord amb les 
especificacions del Pla Especial del Ridaura, redactat amb motiu de l’Agenda 21. 

N 

RE 

Espais d’interès 
natural 

El Pla Especial podrà contemplar àrees d’especial interès natural, que actualment es 
troben fora de la delimitació del PEIN, com a possibles àrees d’ampliació del PEIN. RE 

 



 

 

 

 
MEDI 
NATURAL 

Paisatge i 
connectivitat 

Patrimoni tradicional 

La restitució d’elements de patrimoni natural i tradicional (murs de pedra seca, dolmens, 
barraques de pastor, etc.) haurà de ser un dels aspectes a tractar pel Pla Especial: 

 El Pla Especial haurà de regular la preservació d’aquests elements d’interès 
patrimonial. 

 Caldrà especificar la manera com s’hauran de conservar aquests elements d’interès 
patrimonial. 

A 

RI 

Biodiversitat Espècies singulars 

El Pla Especial haurà de regular les condicions de millora de la zona de connectivitat 

D’altra banda, també caldrà millorar les condicions de les zones connectives. En aquest 
sentit, les tasques a desenvolupar hauran de prioritzar: 

 L’eliminació d’espècies vegetals i animals al·lòctones o invasores. 

 La plantació i replantació amb arbrat autòcton. 

 La millora de l’estat forestal mitjançant aclarides, estassades, etc. 

 I altres millores generals com la construcció de punts d’aigua per a la fauna, la 
construcció de pantalles visuals mitjançant espècies autòctones que permetin 
integrar paisatgísticament els elements fragmentadors, etc. 

N 

A 

Ús públic 
Escalada i vies 
ferrades 

Regular les zones d’escalada per tal que 1) no sigui lliure, 2) definir els mitjans per 
assegurar el manteniment de les instal·lacions per a la seguretat dels usuaris i 3) acotar 
les èpoques de l’any on aquesta activitat seria permesa (evitant els períodes de 
nidificació de les aus, etc.). Aquesta regulació s’hauria de consensuar amb el col·lectiu 
escalador. 

En els treballs de regulació de les zones d’escalada s’haurien de definir tres zones: 

 Zona de màxim interès per a la flora protegida: no hi és permesa l’escalada en cap 
moment de l’any. Aquesta categoria inclou zones amb presència d’espècies de flora 
amenaçada que puguin viure en parets verticals o cassoletes granítiques. 

 Zona d’interès per a la conservació d’aus: no hi és permesa l’obertura de noves vies 
sense autorització i se’n regula temporalment l’escalada per adequar-la a l’època de 
cria. Es tracta de zones amb presència d’aus protegides per la legislació. 

 Zona lliure: hi és permesa l’escalada tot l’any i per l’obertura de noves vies no cal de 
cap mena d’autorització, tot i que sí que cal la notificació a l’entitat local. 

En el cas de vies ferrades situades fora de l’àmbit PEIN, el pla podria proposar redactar 
una ordenança municipal que reguli l’activitat. 

N 

RE 



 

 

 

 

MEDI 
NATURAL 

Ús públic 

Senderisme 

Disposar d’un inventari detallat dels camins i una jerarquització d’aquests per a la 
senyalització i indicació de la restricció o del tipus de circulació permesa, i per a 
l’establiment de tanques en cas de restricció de l’accés. 

 Identificar els camins/pistes i regular les àrees amb problemàtica. Per exemple les 
geozones que poden necessitar de protecció efectiva ja que la freqüentació intensiva i 
el comportament incívic malmeten aquest patrimoni, els espais naturals i d’interès 
connector. 

 Instar als Agents Rurals perquè efectuïn el control dels camins/pistes amb 
problemàtica. 

Portar a terme la senyalització dels camins i pistes indicant les restriccions d’accés/ús. 

N 

N 

A 

A 

Fonts 

Dotar a l’espai PEIN d’una sèrie d’elements patrimonials ben catalogats i conservats 

 Inventariar aquelles fonts considerades d’alta freqüentació. 

 Retolar-les adequadament segons si són aptes o no aptes per al consum de boca. 

 Regular els accessos per part dels visitants. 

 Elaborar un programa de millora i manteniment de l’entorn de les fonts des del punt de 
vista higiènico-sanitari. 

Una altra actuació a contemplar és vincular les rutes i camins existents a les fonts 
picants, tractant-les des d’un punt de vista pedagògic i didàctic. 

A 

A 

N 

A 

A 

Àrees recreatives Garantir que el Pla Especial, i amb visió de conjunt de tot el massís, proposi àrees de 
lleure i esbarjo en zones externes i alhora properes a l’espai PEIN. RE 

Esdeveniments 
esportius (curses 
rallies, BTT, 
motocross,...) 

El Pla Especial haurà de definir les activitats admissibles. En aquest sentit, es proposa no 
admetre per defecte activitats a motor dins la zona PEIN. 

En el cas d’activitats admissibles, i que comportin una posterior restauració del medi, 
caldrà disposar d’un reglament sobre organització i planificació d’esdeveniments 
esportius.  

N 
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5.1.Cartografia 

 



AGENDA 21 
SANTA CRISTINA D’ARO I CASTELL-PLATJA D’ARO 

 

 
 
 

GEOSERVEI PROJECTES I GESTIÓ AMBIENTAL, S.L. – Oriol Martorell, 40, 1r 3a, 17003 GIRONA – T 972210365 F 972410639 – c/e: geoservei@geoservei.com 

 

-20-

 

 

 



Doms de
Solius

Roca cavallera
de la Pedralta

Formes granítiques de
l'Ardenya

DIRECTRIUS PELS FUTURS PLANS ESPECIALS DE
PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I DEL PAISATGE 

DELS ESPAIS PEIN DE SANTA CRISTINA D'ARO

NOM DEL MAPA:CONSULTOR:

MAPA NÚM: FULL 1 de 1

LLEGENDA:

ESCALA:   1:40.000

ESPAIS D'INTERÈS CONNECTOR
I GEOZONES

AGENDA 21 DELS MUNICIPIS 
DE CASTELL-PLATJA D'ARO 
I SANTA CRISTINA D'ARO ±

Límit terme municipal

Edificacions

Xarxa hidrogràfica

Punts d'aigua i basses

Límit espais PEIN de les Gavarres i Cadiretes

Límit Xarxa Natura 2000 (LIC+ZEPA)

Espais d'interès estratègic per la connectivitat 
Connectors ecològics i paisatgístics (CON)
Espais d'interès natural (EIN)
Zones d'amortiment (ZM)

Flux de connectivitat a escala regional - EIEC
Espais locals amb funcions connectives

PEIN MASSÍS DE 
LES GAVARRES

PEIN MASSÍS DE 
CADIRETES

m
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Espai d'Interès Geològic
GEOZONES

Geòtop inclòs en geozona
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5.2.Documentació addicional treballs base 
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El següent annex recull totes aquelles actuacions tractades en els diferents documents que 
han servit de referència i que d’alguna manera mantenen un relació directa amb els 
principals aspectes avaluats 

 

ACCIONS DEL PLA D’ACCIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS) 

 

1. Fer efectiva la regulació de les activitats de lleure i d'accés al medi natural (acció 1.1.05) 

2.Millorar la permeabilitat del corredor d'infraestructures i fomentar la connectivitat 
(acció1.1.06) 

3. Regulació i adequació de les zones d'escalada (acció 1.1.07) 

4. Millorar la qualitat ecològica i recuperar l'hàbitat natural dels espais fluvials (acció 
1.1.10) 

5.Regular i eliminar progressivament les plantacions forestals al·lòctones i invasores 
(acció 1.1.13) 

6. Resoldre els problemes d'inestabilitats gravitatòries al camí de ronda i a les cales (acció 
1.3.03.) 

 

ACCIONS DEL PLA DE FOMENT DE LA CONNECTIVITAT SOCIAL, ECOLÒGICA I 
PAISATGÍSTICA 

 

1.Incloure espais d’interès als límits PEIN i protegir altres espais d’interès (acció 3 de 
planificació del Pla de Foment per la connectivitat ecològica, social i paisatgística) 

2.Incidir en el planejament derivat (acció 4 de planificació del Pla de Foment per la 
connectivitat ecològica, social i paisatgística) 

3.Regular zones d’escalada (acció 7 de planificació del Pla de Foment per la connectivitat 
ecològica, social i paisatgística) 

4.Instar per la redacció dels plans especials de protecció del medi natural i del paisatge 
dels espais PEIN de Cadiretes i Gavarres (acció 8 de planificació del Pla de Foment per la 
connectivitat ecològica, social i paisatgística) 

5.Donar compliment a les mesures establertes per la PEF en matèria de qualitat ecològica 
dels espais fluvials (acció 9 de planificació Pla de Foment per la connectivitat ecològica, 
social i paisatgística) 

6.Redactar ordenances municipals per l’afavoriment de la connectivitat ecològica, social i 
paisatgística (acció 12 de planificació Pla de Foment per la connectivitat ecològica, social i 
paisatgística) 

7.Compra de finques (acció 1 d’intervenció territorial del Pla de Foment per la connectivitat 
ecològica, social i paisatgística) 
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8.Adequar les estructures transversals existents (obres de drenatge i passos inferiors) per 
facilitar el pas de la fauna (acció 4 de permeabilització d’infraestructures del Pla de 
Foment per la connectivitat ecològica, social i paisatgística) 

 

ACCIONS DEL PLA ESPECIAL RIU RIDAURA 

 

1.Regenerar i mantenir el bosc de ribera (PER-mn-02) 

2.Conservar els hàbitats d’interès comunitari (PER-mn-03) 

3.Inventariar la distribució d’espècies endèmiques, amenaçades o rares (PER-mn-05) 

4.Restringir l’accés rodat i la freqüentació al medi natural i al llit del riu Ridaura (PER-mn-
07) 

5.Establir estratègies de custòdia del territori (PER-mn-09) 

6.Dissenyar els espais lliures amb criteris de recuperació i potenciació del sistema natural i 
de socialització del valors del riu (PER-mn-11) 

 

RECOMANACIONS DEL DOCUMENT DE DIAGNOSI DEL LITORAL I RISC GEOLÒGIC 

 

1.Procurar que qualsevol ús a terra (platja i cala) quedi allunyat de les zones de risc 
geològic, mentre no es facin els estudis i mesures pertinents. 

 

PROPOSTES DE CRITERIS I ACCIONS DEL CATÀLEG DE PAISATGE DE LES COMARQUES 
GIRONINES 

 

Gavarres 

1.Preservar i revaloritzar els dolmens i restes megalítiques 

2.Impulsar que els municipis de la unitat de paisatge Gavarres apliquin en el seu POUM 
mesures de protecció del sòl als espais d’interès natural i connector: Bell-lloc – torrent de 
la Coma – torrent de Canyet i connector costa d’Alou – riera de Salenys. 

3.Garantir la connexió ecològica i paisatgística entre el massís de les Gavarres i el massís 
de l’Ardenya-Cadiretes a través de la autovia C-31, en el seu tram entre Santa Cristina 
d’Aro i Llagostera. 

4.El desenvolupament urbà tand e rehabilitació com de nova obra a Romanyà de la Selva ha 
de respectar els perfils o imatges que constitueixen fites paisatgístiques amb relació 
directa amb els fons escènics, i impedir a través del planejament urbanístic l’aparició 
d’elements volumètrics que els desfigurin. 
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Ardenya-Cadiretes 

5.Garantir la preservació de les formes granítiques del Massís de l’Ardenya (Pedralta i 
doms de Solius). 

6.En la revisió del POUM de Santa Cristina s’ha de preservar la imatge de les singularitats 
geomorfològiques. 

7.El POUM aplicarà mesures de protecció i gestió dels sòl als espais d’interès natural i 
connector de la vall de Solius, connector Costa d’Alou-riera de Salenys. 

8.Garantir la connexió ecològica i paisatgística entre el massís de l’Ardenya i el de les 
Gavarres a través de la carretera C-31, en el seu tram entre Santa Cristina d’Aro i 
Llagostera. 

9.Establir límits concrets entre les zones de boscos i els àmbits d’interès visual com a 
sistema d’accentuació dels elements de valor en el paisatge com ara els penya-segats de la 
costa o en diferents punts del Massís de Cadiretes. 
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