
 

 

Bell-lloc-Torrent de Canyet-Torrent de la Coma 
 
Codi: 56 
 

 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
164,11 ha. Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro. 

 

Delimitació: 
 
Àrea ubicada a la zona més sud del massís de les Gavarres, baixant en direcció a 
Castell d’Aro. Limita al nord amb l’EIN de les Gavarres, a l’est, amb l’urbanització 
Mas Nou i Can Manel, al sud, amb la carretera GI-662, i amb la urbanització les 
Teules, a l'oest. 

 

Caracterització de l’espai: 
 
Àrea de caràcter forestal formada per suros (Quercus suber) i pins (Pinus sp). 
Les àrees de matoll estan dominades per la brolla silicícola d’estepes i brucs i 
petits retalls d'alzinar a les fondalades. Als dos torrents que circulen dins l'àrea, 
tot i no desenvolupar-s’hi un bosc de ribera, tenen un gran valor ecològic i 
paisatgístic, ja que algunes espècies d’ambients humits aprofiten aquests punts 
frescals per créixer. Aquest és el cas de la pulicària (Pulicaria dysenterica), el 
doricni hirsut (Dorycnium hirsutum) o la menta borda (Mentha suaveolens). Als 
cursos fluvials, la vegetació de ribera apareix força malmesa, dominant espècies 
al�lòctones o de poc interès com la canya (Arundo donax), el pollancre (Populus 
x canadensis), el plàtan (Platanus x hispanica) o l’acàcia (Robinia pseudoacacia). 
Els sòls destinats al cultiu adquireixen un cert caire de sòls residuals, propis de 
les zones perifèriques de les grans aglomeracions urbanes, ja que a part del 
cultiu de cereals, també hi ha diferents tipus d’equipaments. També trobem, 
encara que en menor mesura, zones de prats, normalment corresponents a 
zones d’erms o de camps abandonats (sovint d’oliveres). Per últim, cal 
assenyalar que l’àrea representa el gradient entre la plana i la muntanya, 
esdevenint un espai de gran valor paisatgístic per tractar-se d’una zona 
d’elevada pressió urbanística. 

 



 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 

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

Les àrees arbustives són exemples interessants de la brolla termòfila d'aquest 
tram del litoral, ja que hi creixen el romaní (Rosmarinus officinalis) o la murtra 
(Myrtus communis), espècies pròpies del vessant marítim càlid. 

 
 

Qualificació urbanística: 
 
Castell-Platja d’Aro 

 
• Sòl no urbanitzable, Zona de boscos i suredes, Clau 19. 
• Sistema de Protecció i servitud hidràulica Clau P. 
• Sistema Equipament Clau E. 

 
Santa Cristina d’Aro 

 

• Sistema de protecció de rieres i cursos d’aigua Clau P. 
 

 

Construccions existents: 
 

Principals masos històrics: Can Clara, Can Riera, Can Granota. Existència 
d’alguna cabana de camp. 

 

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

En conjunt, la zona forestal presenta un estat de conservació acceptable. Part de 
l’espai és una àrea cremada fa uns anys, poc densa forestalment. Actualment, es 
troba en recuperació i no sembla patir impactes greus. 

Cal tenir en compte però, les pressions urbanístiques al voltant del seu 
perímetre. L’increment de la urbanització en aquesta àrea contribuiria a 
desenvolupar un continu urbà que aïllaria el massís de les Gavarres de la seva 
franja litoral i el massís de Cadiretes.  

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
 
Es fa necessari no unir les poblacions de Castell d’Aro i Santa Cristina, ja que 
aquest és el darrer espai a l’àrea que preserva unes característiques adients per 
desenvolupar la funció de connector paisatgístic i biològic. 

Es requereix la conservació com a zona boscosa, impedint l’augment de la zona 
urbanitzable, així com mantenir els usos actuals. De la mateixa manera, és 
primordial desenvolupar accions per tal de millorar l’estat actual de les rieres, 
així com practicar esclarides en aquelles zones forestals que ho necessitin.  



 

 

Caldria aturar el creixement a la zona perimetral. 

 

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

zonificació especial de Clau Forestal, en tots els sectors on predomina la 
massa boscosa. 
 

b) La zona 19 fixada a l’actual planejament general de Castell – Platja d’Aro 
pot resultar adequada per a la protecció d’aquest indret, a excepció de la 
seva vinculació prevista a l’article 67.2.2 a la Unitat Mínima de Conreu 
(4’5 Hectàrees), que hauria d’adaptar-se a les actuals exigències de la 
Legislació forestal, que l’eleven a 25 Hectàrees. 

 
c) D’aquesta manera, qualsevol edificació o activitat que s’hi implantés, 

garantiria el mínim impacte sobre l’àrea, així com la protecció efectiva de 
gran part de la seva superfície. En particular, es limitaria l’impacte de les 
noves edificacions que s’hi poden implantar, de conformitat amb allò que 
es disposa a l’article 67.4.3 de les Normes urbanístiques. 
 

d) Caldria avaluar la conveniència de restringir en determinades àrees l’ús 
residencial, actualment permès pel planejament, així com de limitar la 
possibilitat d’implantar activitats, instal�lacions i edificacions, per la via de 
les declaracions d’utilitat pública i interès social, avui possibles i que 
lesionarien i malmetrien les suredes i boscos existents. A tal efecte, un 
Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge, seria l’instrument 
adequat per fixar els usos compatibles i incompatibles. 
 

e) Sota el supòsit que el sòl urbanitzable programat en desplegament 
preveiés encara la transformació urbanística de nous sectors de sòl, 
caldria instar la modificació puntual del planejament amb l’objecte de 
procedir a la seva parcial desclassificació. 
 

f) La incorporació de l’àrea al Catàleg de Patrimoni natural dels municipis 
seria una mesura adequada per garantir la seva preservació. Tanmateix, 
podria avaluar-se la possibilitat d’adquirir el sòl per constituir un 
patrimoni públic de sòl no urbanitzable. 
 

g) Resultaria possible plantejar la inclusió d’aquesta àrea al Pla d’Espais 
d’Interès Natural de Catalunya, tot incorporant-la al PEIN de les 
Gavarres. 
 

h) Cal fomentar la gestió forestal i l’ordenació dels aprofitaments mitjançant 
Plans tècnics de Gestió i Millora forestal, tot garantint la repoblació de les 
zones cremades. 
 

i) Resulta imprescindible dotar les masses boscoses d’un pla de prevenció 
d’incendis. 
 

j) Seria convenient crear programes ambientals, per part de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, que potenciïn la protecció de les rieres i torrents, així 
com l’efectiu desenvolupament de les funcions ambientals que els són 
pròpies. 
 



 

 

k) Podria impulsar-se de la política d’adquisició de sòls no urbanitzables per 
part dels municipis, amb la finalitat de garantir la seva preservació, i de 
constituir un patrimoni natural de sòl. 

 

 


