
 

 

Connector el Treumal - Les Gavarres 
 
Codi: 54 
 

 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
72,70 ha. Castell-Platja d’Aro 

 

Delimitació: 
 
Àrea ubicada entre el massís de les Gavarres i l’àrea anomenada Riera de Fenals 
- Riera de Can Carboner. 

 

Caracterització de l’espai: 
 

Aquesta àrea és bàsicament de naturalesa forestal, excepte la zona que es troba 
en contacte amb Els Vilars. El tipus de bosc predominant és la sureda (Quercus 
suber), tot i que bona part de la superfície inclosa és una brolla d’estepes (Cistus 
sp) i brucs (Erica sp) coberta de pins pinyers (Pinus pinea). Pel que fa a l’espai 
que es troba en contacte amb l’àrea dels Vilars de Calonge, es caracteritza per 
ser un paisatge agrícola en mosaic de gran valor. 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 

Aquest espai s’ha delimitat bàsicament per l’establiment d’una connexió 
ecològica i paisatgística entre dues àrees de gran valor com són el massís de les 
Gavarres i la zona del Treumal.  

 



 

 

 
 
Qualificació urbanística: 
 

Castell Platja d’Aro 

 
• Sòl no urbanitzable: 

- Zona 19 boscos i suredes 
- Zona 18 sòl rural 

 

Construccions existents: 
 
Inexistents fora de les lligades a les masies. A la part baixa de l’àrea, masos com 
Mas Faig i Can Benet, que cal arranjar i protegir. A la part alta, Can Cosme, Can 
Peret i el Fumat. 

 
 

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

L’estat de conservació és generalment bo, excepte alguns sectors de la massa 
forestal arbrada on la densitat de pins és molt alta i el risc d’incendi elevat. Cal 
tenir en compte les pressions urbanístiques que pateix al voltant del seu 
perímetre. També s’hi troben deixalles domèstiques de tot tipus, als sectors més 
pròxims a la urbanització a ponent d’aquesta àrea. 

 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
 
Resulta fonamental per la preservació de l’espai evitar la construcció a la zona, 
així com mantenir els usos actuals. Caldria també possibilitar una explotació 
forestal sostenible. Per últim, es considera indispensable aturar el creixement a 
la zona perimetral i tractar detalladament, des del punt de vista urbanístic, el 
final de les urbanitzacions que es troben en contacte amb masses forestals. 

 
 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Resulta imprescindible garantir la classificació de tota l’àrea com a sòl no 

urbanitzable d’especial valor paisatgístic i forestal. 
 

b) Cal establir un règim estricte d’usos que asseguri el manteniment dels 
usos agroforestals i que fixi com a incompatibles tota mena 
d’instal�lacions i d’activitats que signifiquin una transformació urbanística 
de l’espai o malmetin els valors naturals. Aquest règim d’usos caldrà 
fixar-lo mitjançant un Pla Especial de protecció. 
 

c) El planejament general de Castell-Platja d’Aro no contempla la Unitat 
Mínima Forestal de 25 ha., de manera que seria convenient exigir la seva 
introducció per tota l’àrea forestal, a fi i efecte d’impedir segregacions, 



 

 

fraccionament del sòl i implantació d’edificacions que no respectin la 
indicada Unitat Mínima. 
 

d) S’ha d’incloure l’àrea al Catàleg de Patrimoni natural del municipi. 
 

e) Cal valorar la possibilitat d’incorporar tota l’àrea, o bona part d’aquesta, a 
l’Espai d’Interès Natural de les Gavarres, modificant l’actual delimitació 
del PEIN en aquest indret. 
 

f) Resulta necessari fomentar la silvicultura i la gestió forestal sostenible, 
per tal de mantenir en bones condicions tota la massa arbòria existent al 
sector. La recuperació de l’explotació del suro a l’indret podria ser 
incentivada com a programa ambiental específic. 
 

g) Un pla de prevenció d’incendis ha de garantir la implantació de mesures 
adients per la lluita contra el foc, així com la neteja i manteniment del 
bosc en condicions de seguretat. 
 

h) Els contractes territorials d’explotació i altres fórmules contractuals, 
previstes a la Llei d’orientació agrària (Llei 18/2001 de 31 de Desembre), 
constituirien una figura idònia per a fomentar el manteniment o 
recuperació dels usos i activitats agroforestals amb finalitats ambientals. 
 

i) Tanmateix, la compra o arrendament de terrenys forestals, per part de 
fundacions ambientals o del propi Ajuntament, seria un mecanisme 
adequat per impedir la futura transformació urbanística de l’àrea. 

 

 


