
 

 

Riera de Fenals-Riera de Can Carboner (El Treumal) 
 
Codi: 55 
 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
163,40 ha. Castell–Platja d’Aro. 

 

Delimitació: 
 

L’espai queda delimitat al nord amb les àrees del Vilars i el Connector  el 
Treumal-Les Gavarres. Al sud, el límit pot establir-se a la carretera de 
Circumvalació de Platja d’Aro. A l’est, limita amb diverses urbanitzacions. 

 

Caracterització de l’espai: 
 
Zona forestal i de brolla arbrada entre dues rieres, amb gran valor paisatgístic. 
Tot i que hi predomina la vegetació arbustiva als fondals, hi ha retalls de boscos 
dens on hi creixen les alzines i els suros. 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 

 

L’espai actua com a zona tampó entre les urbanitzacions veïnes i els conreus 
adjacents, serveix d'esbarjo pels veïns i ajuda a dibuixar un paisatge en mosaic, 
de gran valor en l'existència de diversitat al territori. 

 

Algunes espècies d’ambients humits aprofiten els punts frescals de les rieres per 
créixer. Per exemple, trobem la pulicària (Pulicaria dysenterica), el doricni hirsut 
(Dorycnium hirsutum) i la menta borda (Mentha suaveolens), entre d’altres. 

 



 

 

 
Qualificació urbanística: 

 

Castell-Platja d’Aro 

 

• Sòl no urbanitzable:  
 
 

- Zona 18 sòl rural. 
- Zona 19 boscos i suredes. 
- Zona 20 Protecció paisatgística. 

 
 

Construccions existents: 
 

Mas Moner, Mas Faig, Ca n’Artigues, etc. 

 
 

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

Tot i que l’espai inclou una petita zona cremada, les zones obagues encara tenen 
un caire forestal. Les comunitats arbustives també tenen un poblament vegetal i 
animal particular. 

 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 

Es requereix la conservació com a zona boscosa, amb una explotació forestal 
sostenible i amb estassades selectives als indrets més propers a les edificacions. 
Caldria no augmentar més la zona urbanitzable. La carretera comarcal C-65, 
com a tota la zona, ha seccionat aquest indret i no presenta ni passos de fauna 
ni pantalles contra la contaminació acústica. Cal proposar-los a tota l’àrea entre 
Calonge i la Costa de Penedès, direcció a Llagostera. 

 
 

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

a) L’actual classificació urbanística de l’àrea com a sòl no urbanitzable, 
prevista al Pla General de Castell-Platja d’Aro, és correcta. Tot i així, la 
preservació dels valors naturals exigiria anul�lar la possibilitat d’instal�lar 
càmpings–masia, ja que aquest tipus d’activitat exigeix en l’actualitat la 
implantació d’importantíssims serveis urbanístics que acaben 
transformant el sòl i comporten la seva degradació natural. Tanmateix, 
caldria exigir la introducció de la referència al compliment de la Unitat 
Mínima Forestal en relació als sòls amb la clau de boscos i suredes i de 
protecció paisatgística (zones 19 i 20). 
 

b) Caldria també prohibir la instal�lació, mitjançant les declaracions d’utilitat 
pública i interès social, d’infraestructures i d’usos i activitats alienes a les 
activitats estrictament agroforestals. L’ordenació de tota l’àrea podria 



 

 

desenvolupar-se mitjançant un Pla Especial de protecció del paisatge i del 
medi natural. 
 

c) Tanmateix, convindria incloure l’àrea al Catàleg de Patrimoni natural del 
municipi. 
 

d) Fomentar la gestió forestal sostenible mitjançant la redacció i aprovació 
de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal, impulsant la neteja dels 
espais forestals, les esclarides i millora del sotabosc i l’adequació dels 
camins i pistes. 
 

e) L’habitual manca de gestió d’aquests espais pel seu baix rendiment 
econòmic (fet que provoca l’absentisme tradicional dels seus propietaris, 
així com el seu abandonament a l’espera de l’arribada de futures 
expectatives urbanístiques), juntament amb la seva proximitat a la 
població, permetrien impulsar un projecte per fomentar el seu ús públic i 
la seva utilització com a parc urbà,  mitjançant la compra dels terrenys 
per part de l’administració municipal, o bé amb la signatura de convenis 
de col�laboració entre els propietaris del sòl i l’Ajuntament de Castell - 
Platja d’Aro. Els convenis de col�laboració podrien comportar 
l’arrendament dels terrenys pel seu ús públic a canvi del pagament d’un 
lloguer per part de l’administració municipal, autoritzant el gaudi i accés 
per part de la població, previ acondicionant itineraris tous per al passeig a 
peu i camins per les bicicletes de muntanya. Així també, amb l’obligació 
de l’arrendatari de tenir cura de la neteja, acondicionament i conservació 
de les finques classificades com a sòl no urbanitzable. 
 

f) Resulta indispensable, en aquest espai, adoptar les mesures adequades 
contra el risc d’incendis, mitjançant l’aprovació del corresponent Pla de 
prevenció d’incendis forestals i l’execució de les seves previsions. 
 

g) Seria convenient avaluar la viabilitat d’incorporar l’àrea al PEIN de les 
Gavarres, a fi i efecte de que actués com a àrea d’amortiment d’impactes. 

 

 



 

 

 


