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1. Presentació 

1.1. Objectius i estructura del document 

El sòl no urbanitzable és un actiu socioambiental del territori que mereix una atenció 
especial en la discussió urbanística. Aquest document posa en valor el sistema d’espais 
oberts del terme de Castell-Platja d’Aro perquè convé posar èmfasi en les seves sensibilitats 
a l’hora de prendre decisions sobre l’ordenació urbanística del conjunt del municipi. 
L’acceleració i els desequilibris en la transformació del territori, la banalització dels 
paisatges, els nous contextos socials i econòmics, la proliferació d’usos incongruents amb la 
conservació dels valors naturals, culturals i socials dels territoris, la intensificació o aparició 
de nous riscos ambientals, l’increment de vulnerabilitats naturals i socials, la 
despersonalització dels pobles, la regressió progressiva de l’activitat agrícola, etc. són 
evidències observades a la costa gironina que alerten de la conveniència de planejaments 
urbanístics amb vocació preventiva, de valorització del territori i, sobretot, amb capacitat per 
fer operatiu el desenvolupament urbanístic basat en els termes de la sostenibilitat, és a dir, 
que sàpiga garantir un municipi que pugui ser, de forma perdurable, 

 territorialment estructurat i organitzat,  

 socialment integrador i cohesionat,  

 econòmicament fort, diversificat i viable,  

 ecològicament protegit, de qualitat i funcional,  

 culturalment actiu, i 

 paisatgísticament integrat i identitari. 

i a on coexisteixin valors patrimonials locals i regionals, on puguin conviure les 
preexistències amb nous usos i canvis territorials, sense renunciar al progrés econòmic i, 
sobretot, garantint un manteniment o millora del benestar social i la qualitat de vida. 

Amb relació al règim d’usos en el sòl no urbanitzable, aquest document pretén respondre a 
la triple pregunta següent: 

 Quins usos poden ser admesos i quins no en el sòl no urbanitzable? 

 A on poden ser implementats els usos admesos? 

 Com cal que s’implementin els usos admesos? 

Aquest document vol esdevenir una reflexió sobre el sòl no urbanitzable i, alhora, un 
instrument aplicat pel planejament urbanístic municipal amb la finalitat de perseguir tota 
una sèrie d’objectius ambientals i urbanístics de referència, i un marc de propostes per 
projectar un SNU de qualitat. Això es tradueix en un document pràctic d’objectius, criteris i 
mesures per a l’ordenació i la gestió del sòl no urbanitzable, on consta una proposta sobre 
la capacitat, la intensitat i les formes d’intervenció en el SNU de Castell-Platja d’Aro. 

En aquest sentit, i més concretament, el document conté el següent: 

o Proposta de zonificació i qualificació del sòl no urbanitzable 

o Proposta de criteris d’ordenació del sòl no urbanitzable 
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A més a més, s’apunten algunes condicions d’ordenació a tenir en compte en el 
planejament derivat en els sectors especialment sensibles en els principals àmbits de 
relació entre els sòls urbans i la matriu d’espais oberts. 

El document està format per les següents parts: 

PART I. Memòria del Pla 

PART II. Proposta d’usos i criteris de planejament en SNU 

PART III. Annex cartogràfic 

1.2. Context dels treballs sobre el SNU en el marc de l’Agenda 21 de 
Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro 

Aquest document de reflexió i proposta de compatibilitat d’usos i condicions d’ordenació 
del sòl no urbanitzable del terme municipal de Castell-Platja d’Aro és un dels treballs que 
conformen el paquet d’estudis i projectes de l’Agenda 21 supramunicipal de Platja d’Aro i 
Santa Cristina d’Aro, que pretén conèixer especificitats dels dos municipis, els quals en 
molts casos mereixen un tractament conjunt d’abast més territorial. En aquest sentit, en els 
documents que s’apunten a continuació es proposen actuacions conjuntes per a la gestió de 
problemàtiques comunes o per afrontar les mateixes oportunitats de desenvolupament: 

- Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat 

- Pla de Foment de la Connectivitat 

- Directrius per millorar la mobilitat urbana i el foment del transport col·lectiu 

- Pla Integral del Cicle de l’Aigua 

- Diagnosi del litoral i risc geològic 

A part d’aquestes actuacions estratègiques, l’Agenda 21 també inclou uns documents 
determinats que aborden aspectes de planejament urbanístic. D’acord amb la vocació 
territorial del projecte, el present document de treballs del SNU de Castell-Platja d’Aro tindrà 
en compte els resultats d’altres documents que s’estan elaborant simultàniament: 

- Pla Especial del riu Ridaura al seu pas pel terme de Santa Cristina d’Aro, i 

- Directrius de base per a la futura redacció dels Plans especials de protecció del medi 
natural i el paisatge dels PEIN de les Gavarres i l’Ardenya-Cadiretes. 

Aquests documents aporten criteris i mesures aplicables a Castell-Platja d’Aro en el 
tractament específic de l’espai fluvial del Ridaura i dels espais naturals protegits. 

Val a dir que l’elaboració de l’Agenda 21 coincideix en el temps amb la redacció i tramitació 
del nou planejament urbanístic del terme municipal de Castell-Platja d’Aro. Dins tot aquest 
context, els treballs sobre el SNU esdevenen una feina complementària i integrada a la 
redacció del POUM. 
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Així doncs, les reflexions, criteris i propostes d’aquests treballs s’incorporen en el procés de 
redacció del POUM i ha servit per reforçar l’exercici d’integració dels aspectes ambientals a 
la proposta del nou planejament urbanístic, d’acord amb la perspectiva més territorial que 
aporta l’Agenda 21, tant pel que fa a la interpretació com a la gestió del territori i, 
concretament, de la vall d’Aro. 

1.3. Fases de desenvolupament dels treballs sobre el SNU 

La figura següent mostra la seqüència lògica que segueix aquest document per tal d’arribar 
a la confecció d’un marc de referència per establir un règim d’usos i condicions d’ordenació 
del SNU: 

Figura 1. Fases bàsiques de treball per a l’elaboració del document 

 

 

 

 

 

Per dur a terme aquestes fases de treball s’aprofita la informació de base existent (Memòria 
descriptiva i diagnosi estratègica de l’Agenda 21, Estudi de connectivitat ecològica, social i 
paisatgística, Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar de l’avanç de POUM, etc.), que 
serveix per aprofundir en el coneixement del medi físic, natural, socioeconòmic i cultural del 
terme i, per tant, permet obtenir més elements i criteris de presa de decisions sobre quin ha 
de ser el tractament del sòl no urbanitzable. 

Una de les fites més importants d’aquesta seqüència és l’establiment dels objectius 
ambientals que ha de prendre la proposta de planejament urbanístic amb relació al sòl no 
urbanitzable. L’aplicació d’aquests objectius preveu l’establiment de criteris i mesures que, a 
través de normes generals i específiques de regulació, tindran efectes al llarg de tot el 
procés de desenvolupament del Pla urbanístic municipal: 

POUM 

Avanç de Pla 

Pla

A21 

Treballs 
SNU 

Fase de DIAGNOSI estratègica 
Sensibilitat socioambiental 

Fase d’establiment d’OBJECTIUS 

Fase de PROPOSTES de planejament 
i de gestió 

Qualificació i regulació del SNU i 
actuacions estratègiques
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- Fase de planejament (zonificació i qualificació). Definició dels espais d’interès del 
terme i del règim compatible d’usos per a totes les zones i sistemes generals. Es 
correspon amb la preparació i aprovació definitiva del POUM. Inclou les 
determinacions normatives per a la fase posterior. 

- Fase d’execució del Pla. Aplicació dels requeriments ambientals que estableix el 
POUM amb relació al desenvolupament de possibles projectes, obres, edificacions i 
implantació d’activitats. 

La figura següent pauta la manera com es defineixen els propòsits i objectius ambientals 
generals i específics que han de guiar els criteris i les mesures d’ordenació i gestió del sòl 
no urbanitzable. 

Figura 2. Mètode d’establiment dels objectius socioambientals i urbanístics pel SNU del terme de 
Castell-Platja d’Aro 

 

PLANEJAMENT SUPERIOR
Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines

Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner

Objectius de planejament territorial pels sistemes (espais oberts,
assentaments i infraestructures mobilitat)

Estratègies de desenvolupament urbanístic

Condicions generals i específiques d'ordre ambiental
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URBANÍSTICS ESTRATÈGICS
DEL DOCUMENT SOBRE EL SNU
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de qualitat i criteris i mesures

d'ordenació i gestió)
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PLA D'ESPAIS D'INTERÈS NATURAL

PLANIFICACIÓ DE L'ESPAI FLUVIAL
DEL RIU RIDAURA I LA RIERA DE
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Planejament territorial estratègic
(Línies estratègiques d'actuació)

AGENDA 21
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Motivacions i estratègies del

POUM
ANÀLISI
DIAGNOSI ESTRATÈGICA

OBJECTIUS SOCIOAMBIENTALS
I URBANÍSTICS ESPECÍFICS PEL
SNU DE CASTELL-PLATJA D'ARO

Sensibilitats socioambientals

Informe de Sostenibilitat Ambiental
Preliminar de l'Avanç de Pla del

POUM

+

 Proposta de mesures i
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Integració a la redacció del
POUM
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2. Anàlisi i diagnosi del sòl no urbanitzable 

2.1. Anàlisi 

L’Agenda 21 dels termes de Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro inclou l’elaboració del 
Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS), és a dir, un catàleg d’accions programades 
que són d’aplicació local o supramunicipal i tenen la finalitat d’encaminar els municipis cap 
a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica. Per definir aquest conjunt d’actuacions, 
prèviament s’ha dut a terme un exercici exhaustiu de caracterització dels diferents medis i 
àmbits que conformen la matriu territorial dels dos termes: medi urbà, medi físic, medi 
natural, medi econòmic i medi sociocultural.  

Així doncs, la lectura del document I. Memòria descriptiva del PALS permetrà obtenir una 
visió clara i integrada de les principals característiques dels espais i elements que formen 
part del sòl no urbanitzable del municipi de Castell-Platja d’Aro. 

2.2. Diagnosi 

2.2.1. Elements de diagnosi 

A continuació s’apunten quins són els principals elements de l’estructura socioambiental de 
la matriu territorial del terme de Castell-Platja d’Aro dins l’àmbit del sòl no urbanitzable. La 
diagnosi d’aquest sistema d’espais oberts se sintetitza en els següents aspectes més 
rellevants: 

- Sistemes naturals 

- Connectivitat territorial 

- Usos del sòl 

- Paisatge 

- Riscos naturals i vulnerabilitats 

Sistemes naturals 

- El terme de Castell-Platja d’Aro està format per diferents ambients naturals (espais 
fluvials, espais agroforestals i zones humides). Ocupa la vall d’Aro, i es diferencien 
com a àmbits més rellevants la plana al·luvial i d’inundació del riu Ridaura, tot el 
sector del vessant meridional del massís de les Gavarres, i un sistema paral·lel a la 
línia costanera de turons vegetats que s’intercalen entre la trama urbana i la matriu 
agrícola del municipi, que té molta rellevància local per a la conservació de la 
biodiversitat. 

- El terme municipal inclou l’espai PEIN i Xarxa Natura 2000 del massís de les 
Gavarres a l’extrem nord-oest. 

- Els espais naturals estan majoritàriament coberts per hàbitats d’interès comunitari 
(veure plànol I-03), encara que no són de rang prioritari. La matriu forestal presenta 
notables continuïtats, encara que a vegades es perden a causa de la implantació 
d’urbanitzacions. 

- La coberta forestal ve conformada majoritàriament per boscos aciculifolis i 
esclerofil·les. Més concretament, al nord predominen les suredes (veure plànol I-
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03), amb petites extensions de pinedes de pi pinastre que la voregen a l’extrem més 
septentrional, dins el sector de les Gavarres. Al sud del terme s’estenen les pinedes 
de pi pinyer, i coronant els penya-segats s’hi formen les pinedes de pi blanc, i 
cobreixen els turons forestals que arriben fins al mar. Els sectors de muntanya més 
baixa estan coberts per matollars. 

- Castell-Platja d’Aro s’inclou dins de la conca hidrogràfica de les rieres de la Costa 
Brava (veure plànol I-01), formades per un entramat complex de rius, rieres i 
torrents que drenen els massissos interiors (Gavarres) i litorals (Ardenya-Cadiretes), i 
es caracteritzen per tenir una orientació molt variada. A part, d’altres cursos fluvials 
formen part del sistema de drenatge d’un cordó de relleus enganxats al litoral (Puig 
Pinell, Puig del Molí de Vent, Mont d’Aro, Puig d’en Pitxolí, Puig de la Gelaberta, Turó 
d’en Ribes, Puig dels Abells i La Roqueda), que vessen les seves aigües al riu Ridaura, 
a la riera de Calonge, o directament al mar. Dins aquest sistema de turons forestals, 
destaquen el Puig dels Abells i el relleu del sector de la Roqueda evacuen les aigües 
pluvials a la riera de Calonge pel seu vessant nord, o al mar pel seu costat sud. 

Aquest mosaic de subconques hidrogràfiques ha estat parcialment antropitzat en 
alguns casos, i en d’altres mantenen les seves condicions naturals. 

- Les subconques que drenen aquest territori són de poca extensió, molt properes al 
mar, i estan formades per cursos fluvials curts i de règim marcadament pluvio-
torrencial. Això implica un risc elevat d’inundabilitat. 

- Les aigües pluvials que recull la Serra Llonga, l’estrep més meridional de les Gavarres 
al terme de Castell-Platja d’Aro, segueixen les vies naturals de drenatge del massís en 
el vessant nord (cara riera de Calonge) i sud (cara riu Ridaura), i presenta uns nivells 
significatius de qualitat ecològica i paisatgística. 

- En síntesi, els espais d’interès natural són els següents, d’acord amb la numeració 
del plànol I-04 de l’annex cartogràfic: 

o Riu Ridaura (58). Espai fluvial molt antropitzat, amb un tram inicial que 
manté un estat més natural, fora de l’àmbit de l’endegament que es va iniciar 
de la llera el 2007 a la seva part més inferior fins arribar al mar, tot i que la 
vegetació de ribera està molt desestructurada i ve composada per espècies 
majoritàriament al·lòctones. 

o Els Vilars (53). Espai de naturalesa bàsicament forestal, amb algunes clapes 
agrícoles intercalades. Pertany al domini de la sureda, però l’espècie dominant 
és el pi. Té una rellevància especialment estratègica per la seva situació entre 
la urbanització Mas Ros i l’espai PEIN del massís de les Gavarres. Pertany al 
sector de la Roqueda, i evacua les aigües pluvials fins a la riera de Calonge. 

o Riera de Fenals-riera de Can Carboner (55). Zona forestal de brolla arbrada 
amb un bon estat de conservació. Es correspon amb la capçalera de la riera de 
Fenals, al vessant meridional del Puig dels Abells i de La Roqueda. També 
inclou la subconca de la riera de Can Carboner. És un espai natural 
d’amortiment entre les urbanitzacions de Masnou, del Mas Ros, i la mateixa 
trama urbana del nucli de Platja d’Aro. 

o Torrent de la Coma-torrent de Canyet (56). Àrea de caràcter forestal, 
formada bàsicament per suros i pins. Inclou íntegrament la conca receptora 
del torrent de la Coma, que es caracteritza per ser molt petita, amb una forma 
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còncava i està teixida per una xarxa fluvial molt densa que penetra de 
seguida al teixit urbà de Platja d’Aro. Aquesta conca drena les aigües del 
vessant oriental del Puig de Vallvanera. Les pluvials del vessant oest vessen al 
torrent de Canyet. 

o Bosc d’en Provençal (62). Relleu de caràcter preferentment forestal, amb 
vores agrícoles al peu de mont. Pren continuïtat amb la matriu agroforestal de 
la Vall de Cubells-Les Bateries, i sobretot, fora del terme, entra en contacte 
amb els contraforts orientals del massís de l’Ardenya-Cadiretes. 

o A part, hi ha tota una sèrie d’espais aïllats d’interès natural que s’intercalen 
dins de l’àrea urbana i que físicament o funcionalment estan vinculats als 
espais oberts del terme. Presenten una forta estratègia local a l’hora de 
preservar uns valors ambientals integrats al nucli de Platja d’Aro amb 
l’objectiu d’esponjar el sistema d’espais verds urbans i lliures. Aquests espais, 
tant en sòl urbà com no urbanitzable, són els següents (veure plànol I-04): 

 Pineda de Treumal 

 Bassa de Reinetes 

 Pineda d’en Bas 

 Bassa de laminació del Parc Central 

 Bosc d’en Candell 

 Parc dels enamorats 

 Puig Pinell 

 La Modeguera 

La Modeguera i el Puig Pinell són dos turons de caràcter forestal i 
esdevenen referents naturals de la imatge urbana de Platja d’Aro, alhora 
que representen un valor ambiental estratègic i escàs dins l’entramat urbà 
de Platja d’Aro ja que, a part del seu interès paisatgístic i de biodiversitat, 
funcionen com a tampó entre l’espai urbanitzat i els conreus de l’interior. 

- Finalment, només apuntar que existeix un àmbit de roques granítiques a S’Agaró que 
està considerat un espai d’interès geològic, tant per la seva varietat de materials i 
processos en una àrea tan reduïda, com pel resultat de l’efecte de l’erosió marina 
sobre la roca que ha permès l’aflorament de les roques plutòniques i filonianes 
(veure plànol I-05). 

Connectivitat territorial 

- Els principals connectors terrestres del terme municipal de Castell-Platja d’Aro són 
els següents (veure plànol I-06): 

o Connector Gavarres-Ardenya: 

 Gavarres – Bosc d’en Provençal a través de (1) les conques del torrent 
de Canyet-torrent de la Coma, de (2) la peça agrícola de la plana 
al·luvial del Ridaura, i de (3) el bosc d’en Provençal. 

 Bosc d’en Provençal – Ardenya a través de (1) el mateix bosc d’en Provençal 
i de (2) l’espai de Les Bateries. 
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o Connector Gavarres – Treumal a través de (1) la conca forestal que drena el 
vessant nord del Puig dels Abells i del Puig de Vallvanera, i de (2) la conca de 
la riera de Fenals. 

o Connector local entre La Modeguera i el Bosc d’en Provençal a través de la 
matriu agrícola que forma part de la plana al·luvial del marge dret del 
Ridaura. Ve representat per dos turons, i funciona com a tampó entre les 
urbanitzacions veïnes i els conreus de l’interior. 

Cal destacar que el tram de la carretera C-31 des de Santa Cristina fins a la zona de 
concentració de càmpings és el més conflictiu a nivell d’accidents per col·lisió amb 
ungulats, coincidint amb un dels espais amb major potencial a nivell de connectivitat 
ecològica. 

La xarxa hídrica actua com a connector fluvial per permeabilitzar ecològicament la 
matriu territorial. Els eixos fluvials són unes de les principals vies de connexió 
transversal i longitudinal del sistema muntanya-mar. L’espai fluvial del Ridaura, 
encara que amb limitacions funcionals després de les obres d’endegament de la llera, 
actua com l’espai de confluència de les matrius naturals dels massissos de les 
Gavarres i d’Ardenya-Cadiretes al llarg de la Vall d’Aro. 

Tanmateix, la xarxa hídrica és el principal recurs per superar físicament la barrera 
que suposa la infraestructura viària del terme, i a part esdevenen unes vies 
preferencials dins de la zona urbana per assegurar la connexió del sistema d’espais 
oberts amb la línia costanera, i per estructurar les transformacions urbanes. 

Més concretament, entre els principals connectors fluvials que desenvolupen el 
conjunt d’aquestes funcions de permeabilització del territori destaquen els següents 
(veure plànol I-06): 

o Riu Ridaura. Manté la connexió longitudinal al llarg de la vall d’Aro 

o Torrent de Canyet. Assegura la connectivitat ecològica entre els ambients 
fluvials de les Gavarres i l’espai fluvial del Ridaura. 

o Torrent de la Coma i conca de drenatge del Puig de Gelabert. Asseguren la 
connexió ecològica transversal entre els espais forestals de l’interior amb el 
Ridaura. 

o Riera de Fenals. Garanteix la connexió biològica entre el sistema de les 
Gavarres i el mar. 

D’altra banda existeixen els connectors paisatgístics, que mantenen la continuïtat 
de les matrius agrícoles i forestals que identifiquen el paisatge del terme. Entre els 
més rellevants destaquen els següents (veure plànol I-06): 

o Plana al·luvial agrícola del Ridaura, als dos marges del riu. 

o Mosaic agroforestal de la vall d’Aro, conformat per l’espai fluvial del Ridaura, 
la continuïtat de la peça agrícola i la matriu forestal al costat de ponent del 
terme. 

- La cohesió territorial (a nivell de connectivitat ecològica, de connexió d’espais lliures 
d’ocupació, i de continuïtat paisatgística) del terme de Castell-Platja d’Aro està 
compromesa per la traça de l’autovia C-31 (tram existent i d’execució prevista) que 
travessa longitudinalment el municipi, així com per la carretera GI-662, que circula 
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més o menys de forma paral·lela a la via ràpida (el plànol I-08 assenyala aquests 
punts més crítics i els riscos sobre la permeabilitat territorial). 

- Un altre element que compromet aquesta cohesió territorial és l’àmbit del terme que 
urbanísticament té una classificació del sòl com a urbanitzable o urbà pendent 
d’urbanitzar (sòl industrial a la façana sud de la carretera GI-662, i sòl per 
equipaments privats esportius al costat del camp de golf d’Aro-Mas Nou (veure plànol 
I-08). 

- A més a més, les instal·lacions de càmpings també actuen com a espais fragmentadors 
o que minimitzen la permeabilitat territorial al llarg de la xarxa viària que travessa el 
terme, encara que en molts casos la presència de cobertes vegetals poden actuar 
com a coixins verds per relligar el sistema d’espais oberts. 

- El sistema d’espais lliures manté una certa continuïtat nord-sud al costat de ponent 
del terme, encara que queda físicament fragmentat per la xarxa viària. Entre les dues 
vies existeix una matriu agrícola que està poc sotmesa a pressions antròpiques, i 
manté l’estructura del paisatge agrícola de la plana al·luvial del riu Ridaura. 

Aquest retall agrícola presenta un valor productiu, paisatgístic i especialment 
estratègic ja que ve a ser una peça bàsica per evitar la intensificació de l’efecte 
barrera dels fronts urbanitzats que hi ha al llarg de les dues carreteres, i així permet 
garantir la permeabilitat territorial. Aquest és considerat el principal corredor 
d’espais lliures que existeix al municipi, i ve conformat per espais d’interès natural 
que, alhora, funcionen com a espais connectors entre el massís de les Gavarres i el 
massís de l’Ardenya-Cadiretes. Més concretament, aquest corredor està format pels 
següents connectors terrestres: 

o Conques del torrent de Canyet-torrent de la Coma 

o Espai agrícola de la plana al·luvial del Ridaura 

o Bosc de Provençal 

Un segon braç d’espais lliures que posa de manifest la cohesió meridiana de la 
matriu territorial –en aquest cas entre les Gavarres i la línia costanera–, i que també 
supera l’efecte barrera de les infraestructures viàries existents, és el corredor que 
conformen els següents espais: 

o Conca forestal que drena el vessant nord del Puig dels Abells i del Puig de 
Vallvanera 

o Conca de la riera de Fenals 

o Pineda de Treumal 

- A escala molt més local, existeixen espais urbans o periurbans relligats al sistema 
d’espais oberts que poden perdre la seva connexió física i funcional si augmenta la 
pressió urbanística o si l’ordenació urbana prevista no contempla criteris de 
permeabilització. 

- La permeabilitat territorial del terme també ve representada per la xarxa de vies més 
toves de comunicació, les quals actuen com a connectors socials per tal de garantir la 
interconnexió entre els diferents àmbits del sistema d’espais oberts i l’enllaç entre el 
sòl no urbanitzable i les zones urbanes, així com per superar les principals barreres 
viàries. Els eixos socials més significatius són els següents (veure plànol I-06): 

o Rutes senderistes 
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o Rutes BTT 

o Carrilet – Via verda 

Usos del sòl 

- El terme de Castell-Platja d’Aro es caracteritza per tenir una matriu diversificada de 
cobertes i usos del sòl (veure plànol I-02). 

- Predomina la coberta forestal (gairebé el 60% de la superfície total), seguit d’un 
extensió prou significativa de les zones urbanitzades (prop del 20%), i dels conreus 
(10%). L’activitat primària té una base territorial concentrada a la plana d’inundació 
del Ridaura i entremig de la matriu forestal, i existeixen activitats en el sòl no 
urbanitzable associades a l’esport (camps de golf), a la residència turística 
(càmpings), i a l’explotació dels recursos naturals (extractiva). 

Paisatge 

- Castell-Platja d’Aro integra les següents matrius de paisatge: fluvial, forestal, 
agrícola, litoral i urbanitzat, que en molts casos prenen continuïtat des del sistema 
d’espais oberts fins a dins de la trama urbana (veure plànol I-05). 

- Segons el catàleg de Paisatge de les comarques gironines, es distingeixen les 
següents unitats paisatgístiques (veure plànol I-05): 

o Unitat de les Gavarres 

o Unitat de l’Ardenya-Cadiretes 

o Unitat de la Costa Brava 

- El terme acull diferents àmbits que presenten una notable qualitat paisatgística com a 
matrius agroforestals (sector Treumal, i els Vilars). El mosaic més ampli amb aquesta 
diversitat de cobertes es troba al sector de la Vall d’Aro, que està abrigada pels 
relleus de les Gavarres i del Puig de la Guineu –en contacte amb el massís de 
l’Ardenya-Cadiretes–, i al peu de mont i fons de vall s’estén l’espai fluvial del Ridaura, 
que ve integrat pel curs fluvial i la matriu agrícola de la seva plana al·luvial (veure 
plànol I-05). 

- Existeixen altres elements amb personalitat pròpia que li atorguen als espais oberts 
uns nivells significatius de qualitat paisatgística (veure plànol I-05): 

o Patrimoni arqueològic 

o Patrimoni arquitectònic 

o Façana nord del nucli de Castell-Platja d’Aro 

o Espais d’horta 

o Miradors per a la contemplació de panoràmiques del paisatge més identitari 

o Arbres monumentals d’interès especialment paisatgístic 

o Zones humides disperses que s’integren a la matriu agroforestal 

o Fonts naturals repartides pels espais majoritàriament forestals 
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Riscos naturals i vulnerabilitats del medi 

- El terme de Castell-Platja d’Aro està exposat al risc d’inundació associat a les 
avingudes periòdiques del riu Ridaura durant episodis de pluja torrencial. Les grans 
inundacions de l’octubre de 2005 van accelerar la decisió de dur a terme les obres 
d’endegament de la llera del Ridaura per tal de poder evacuar cabals màxims 
instantanis més grans fins al mar, i així evitar la inundació dels espais urbanitzats. 
Amb el control hidràulic del riu al seu tram més bai, l’àmbit inundable es concentrarà 
a la plana agrícola d’aigües amunt del riu (veure plànol I-07), a l’extrem oest del 
municipi, amb afectació gairebé absoluta en el seu marge esquerre. 

- Al terme de Castell-Platja d’Aro s’hi localitzen dos aqüífers al·luvials: 

o Aqüífer al·luvial superficial del riu Ridaura 

o Aqüífer al·luvial profund del riu Ridaura 

 

 

L’aquífer al·luvial de la riera de Calonge té molt poca representació dins el municipi. 

- Les característiques naturals intrínseques dels aqüífers, més la pressió antròpica 
existent sobre aquestes unitats a nivell d’aprofitaments hídrics, expliquen que aquest 
àmbit presenti una vulnerabilitat hidrogeològica alta. Els usos i les activitats en 
superfície són factors de risc de contaminació i de regressió quantitativa de les 
aigües subterrànies al sector del Ridaura (veure plànol I-07). 

Degut a aquests factors de risc, els aqüífers al·luvials del terme estan 
administrativament protegits en el marc del Decret 328/1988, pel qual s’estableixen 
normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos 
aqüífers de Catalunya. 

Aqüífer al·luvial superficial del riu Ridaura

Aqüífer al·luvial profund del riu Ridaura

Terme 
municipal de 
Castell-Platja 
d’Aro 
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2.2.2. Valoració de la sensibilitat socioambiental del terme 

D’acord amb els elements de diagnosi de l’apartat anterior, s’ha obtingut un plànol de 
valoració del grau de sensibilitat socioambiental del municipi de Castell-Platja d’Aro segons 
els nivells de qualitat i representativitat socioambiental dels components de la matriu 
territorial del terme, i de la presència de vulnerabilitats i riscos que poden comprometre 
valors territorials o nivells de seguretat pel benestar de la població (veure la figura següent i 
amb detall el plànol I-09 de l’annex cartogràfic). 

Figura 3. Mapa de sensibilitat socioambiental del conjunt del terme de Castell-Platja d’Aro 

Els resultats d’aquesta diagnosi serveix per encaminar la definició i concreció dels objectius 
socioambientals i urbanístics pel planejament general urbanístic del municipi, amb la 
finalitat de tenir en compte els valors, les problemàtiques i les oportunitats de la matriu 
territorial durant la redacció del POUM al llarg del procés de discussió urbanística i de presa 
de decisions sobre la zonificació i l’ordenació del sòl no urbanitzable i els espais urbans de 
contacte. 
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3. Establiment de propòsits generals i objectius ambientals i 
urbanístics específics 

Els objectius socioambientals i urbanístics aplicables en el tractament del sòl no urbanitzable 
són els que segueixen a continuació, i serveixen per concretar els propòsits definits pel 
desenvolupament urbanístic de la matriu territorial, amb especial èmfasi en el sistema 
d’espais oberts i d’infraestructures. 

3.1. Propòsits generals 

Amb la finalitat bàsica en el sòl no urbanitzable de: 

(A) Protegir la diversitat del territori, de 

(B) conservar les condicions i funcions naturals del terme i l’entorn, de  

(C) protegir, restaurar i crear paisatge, de 

(D) preveure les condicions per a les transformacions en el territori i per 
minimitzar els seus impactes i riscos associats, de  

(E) millorar la qualitat ambiental del terme, de  

(F) assegurar la convivència i la relació entre les zones urbanes i el sistema 
d’espais oberts i, en definitiva, i de  

(G) garantir el benestar i la qualitat de vida de les generacions presents i futures 
del municipi, 

els principals propòsits vinculats al model territorial que es persegueix pel 
planejament urbanístic municipal són els següents: 

PROPÒSITS GENERALS 

1. Conservar els hàbitats i els sistemes naturals pel manteniment de la biodiversitat 

2. Impulsar la conservació i potenciació de la permeabilitat del territori 

3. Protegir els elements i les funcions de l’espai fluvial del Ridaura 

4. Conservar la diversitat i la identitat paisatgística del terme 

5. Diversificar l’economia local a partir de l’explotació del patrimoni existent 

6. Ordenar els àmbits amb existència de riscos ambientals i vulnerabilitats del medi 

 

 



DOCUMENT VII 
RÈGIM D’USOS I CONDICIONS D’ORDENACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE. CASTELL-PLATJA D’ARO 

-16- 

3.2. Objectius específics 

Cadascun d’aquests propòsits generals es concreten en uns objectius específics de 
planejament: 

1. Conservar els hàbitats i els sistemes naturals pel manteniment de la biodiversitat. 

PRIORITARIS 

1.1. Preservar els espais que conformen els principals sistemes naturals del terme (EIN dels 
Vilars, EIN de la riera de Fenals-riera de Can Carboner, EIN del torrent de la Coma-torrent de 
Canyet, EIN del Ridaura, EIN del Bosc d’en Provençal, i EIN de Les Bateries). 

1.2. Preservar les zones d’interès ambiental més local del municipi, especialment les pinedes 
d’interès (bosc d’en Candell, el Parc dels Enamorats, la pineda de Treumal i la pineda d’en 
Bas), i les zones humides existents (bassa del Dofí, bassa de les reinetes, i Pedra Goges). 

1.3. Integrar els elements de l’estructura natural del territori a l’ordenació urbanística, a 
partir d’atendre especialment les condicions naturals de les diferents subconques 
hidrogràfiques que drenen el terme municipal, i de restringir les possibilitats d’urbanitzazió. 

RELLEVANTS 

1.4. Assimilar l’ordenació dels relleus forestals que formen part de les Gavarres al règim 
normatiu de l’espai PEIN d’aquest massís, amb l’objectiu d’homogeneïtzar el tractament del 
SNU als espais de major interès natural de les Gavarres i també als seus espais estratègics de 
vora que permetran l’amortiment d’impactes, i en definitiva podran garantir la continuïtat i 
l’equilibri del mosaic d’ambients naturals de la zona. 

1.5. Comprometre el desenvolupament d’un Pla de recuperació de les rieres del municipi que 
permeti una millora de la qualitat ecològica del territori, i que sigui un marc de referència pel 
desenvolupament urbanístic en els àmbits fluvials. 

1.6. Alliberar els àmbits topogràficament més complexes del procés urbanitzador per evitar 
l’alteració geomorfològica dels terrenys. 

1.7. Potenciar la naturalització de la zona humida del Parc Central. 

2. Impulsar la conservació i potenciació de la permeabilitat del territori 

PRIORITARIS 

2.1. Garantir la protecció definitiva dels dos principals corredors d’espais oberts amb 
direcció nord-sud que existeixen a la matriu territorial del terme (connector Gavarres-mar i 
connector Gavarres-Cadiretes), amb la finalitat de no interrompre cap connexió ecològica i 
paisatgística. 

2.2. Evitar els usos que siguin susceptibles de reforçar l’efecte barrera de les 
infraestructures viàries existents a partir de: 

a. Mantenir els usos agrícoles preexistents i restringir i revisar l’ocupació del sòl a 
l’àmbit del territori que queda físicament aïllat entre la carretera GI-662 i l’autovia C-
31 a l’extrem més occidental del terme. 

b. Alliberar dels processos urbanitzadors les peces d’espais lliures que estan en 
continuïtat al front de la carretera C-31 ja que esdevenen valors escassos i d’especial 
interès per assegurar la permeabilitat territorial entre el nord i el sud del terme. 
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2.3. Preveure una xarxa ecològica i socialment funcional que relligui els espais oberts del 
SNU amb els espais verds del sòl urbà, facilitant les connexions i els camins d’enllaç entre 
l’àrea urbana i els terrenys agrícoles i forestals de l’entorn. 

RELLEVANTS 

2.4. Ordenar els usos a les zones perimetrals dels actuals passos de fauna i dels que estan 
previstos i pendents d’execució per a la permeabilització ecològica de la via C-31, amb 
l’objectiu que aquestes estructures puguin ser el màxim de funcionals. 

2.5. Garantir la connexió funcional dels turons vegetats del Puig Pinell i La Modeguera amb 
els espais oberts del seu entorn, i així evitar la continuïtat del procés intensiu d’urbanització 
d’aquests sectors i que, tanmateix, les sinèrgies d’aquesta protecció serveixin per 
revitalitzar i fer funcionals les vores urbanes. 

2.6. Definir una xarxa de carril bici que vertebri el territori, connecti els nuclis de Castell 
d’Aro, S’Agaró i Platja d’Aro, i enllaci amb la xarxa de vies de mobilitat tova que teixeixen el 
terme i es connecten amb altres municipis i entorns naturals del voltant. 

3. Protegir els elements i les funcions de l’espai fluvial del Ridaura 

PRIORITARIS 

3.1. Recuperar, ordenar i protegir l’espai fluvial del riu Ridaura com a actiu territorial que 
permet la connectivitat ecològica longitudinal al llarg de la vall d’Aro, i amb funcions 
hidrològiques, paisatgístiques i d’ordenació urbana que convé integrar en el planejament 
urbanístic. 

3.2. Programar i executar progressivament actuacions de restauració del bosc de ribera del 
riu Ridaura i dels afluents que hi tributen. 

RELLEVANT 

3.3. Relacionar l’espai fluvial del riu Ridaura amb la resta de sistemes naturals del territori 
per tal d’establir una xarxa ecològica funcional a escala local i regional. 

4. Conservar la diversitat i la identitat paisatgística del terme 

PRIORITARIS 

4.1. Garantir la protecció, ordenació i màxima continuïtat dels mosaics agroforestals que 
estructuren una bona part del paisatge local. 

4.2. Reconèixer i protegir el paisatge circumdant a la matriu urbana del terme que està 
formada pels nuclis diferenciats i separats de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró. 

4.3. Protegir el sòl i l’estructura del paisatge corresponent a la unitat agrícola de la plana 
al·luvial del Ridaura. 

4.4. Conservar les mostres testimonials de zones d’hortes que donen caràcter a la plana de 
la Vall d’Aro, i que a l’interior s’intercalen amb peces agrícoles de més extensió i dedicades 
al cultiu de cereals. 

4.5.Procurar la integració formal i funcional de les construccions i les activitats del sòl no 
urbanitzable al paisatge de l’entorn per tal de no perdre la personalitat de les diferents 
unitats paisatgístiques del terme. 
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RELLEVANT 

4.6. Preservar i integrar en l’ordenació del SNU el conjunt d’elements d’interès paisatgístic 
que formen part de l’estructura del territori (patrimoni arqueològic i arquitectònic, façana 
urbana del nucli de Castell d’Aro, arbres monumentals, etc.). 

5. Diversificar l’economia local a partir de l’explotació del patrimoni existent 

PRIORITARIS 

5.1. Garantir l’ordenació de les construccions en desús en sòl no urbanitzable per tal de 
recuperar, rehabilitar i dotar d’usos compatibles aquestes preexistències i així formar part 
de la xarxa d’activitat econòmica del municipi. 

5.2. Valoritzar el conjunt del sòl agrícola i donar suport a les explotacions agrícoles per 
millorar la seva viabilitat econòmica com a base i força productiva del terme de Castell-Platja 
d’Aro. 

5.3. Entendre el paisatge com un actiu econòmic del municipi i crear les condicions per 
apropar els valors paisatgístics del terme a la gent. 

RELLEVANTS 

5.4. Integrar les preexistències del patrimoni local en les estratègies de promoció i 
desenvolupament econòmic del municipi. 

5.5. Establir condicions de qualitat ambiental en el desenvolupament de les activitats en el 
sòl no urbanitzable del terme. 

6. Ordenar els àmbits amb existència de riscos ambientals i vulnerabilitats del medi 

PRIORITARIS 

6.1. Zonificar i restringir els usos i l’ocupació del sòl en els àmbits inundables d’acord amb 
el que estableix el Reglament 305/2006 de la Llei d’Urbanisme. 

6.2. Reduir el risc d’afectacions per incendis forestals que amb notable periodicitat 
apareixen al terme de Castell-Platja d’Aro 

6.3. Adequar el règim compatible d’usos a la plana al·luvial del Ridaura per evitar els impactes 
sobre les aigües subterrànies. 
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PART II. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ URBANÍSTICA 
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4. Introducció 

Per donar compliment a cadascun dels objectius específics anteriors, a continuació es 
plantegen una sèrie de mesures d’intervenció sobre el SNU. Tanmateix s’incideix en el sòl 
urbà o urbanitzable que connecta directament amb els espais oberts del terme i que tenen 
molta significació per donar resposta a alguns dels objectius establerts (veure plànol P-01). 

Més concretament, aquestes mesures fan referència als següents àmbits: 

Planejament 

o Zonificació del sòl no urbanitzable (ZO) 

o Regulació del sòl no urbanitzable (RE) 

 Règim compatible d’usos 

 Establiment de condicions d’ordenació 

o Ordenació del sòl urbà o urbanitzable de contacte amb el SNU 

 Condicions d’ordenació en el planejament derivat (PD) 

Actuacions estratègiques 

o Actuacions específiques de gestió, recuperació, millora i potenciació del 
territori (AC) 

La següent taula sintetitza la forma d’intervenció prevista per aplicar els objectius específics 
establerts: 

Taula 1. Mesures d’intervenció a tenir en compte en el planejament urbanístic municipal del terme de 
Castell-Platja d’Aro 

ZO: Zonificació del SNU; RE: Regulació del SNU; PD: Condicions d’ordenació pel planejament derivat;                
AC: Actuacions estratègiques 

PROPÒSIT GENERAL 1. Conservar els hàbitats i els sistemes naturals pel manteniment de la biodiversitat 

Objectius específics Nivell Forma d’intervenció

1.1. Preservar els espais que conformen els principals 
sistemes naturals del terme 

Prioritari ZO 
RE 

1.2. Preservar les zones d’interès ambiental més local del 
municipi, especialment les pinedes d’interès i les zones 
humides existents 

Prioritari ZO 
RE 

1.3. Integrar els elements de l’estructura natural del territori 
a l’ordenació urbanística 

Prioritari 
ZO 
RE 
PD 

1.4. Assimilar l’ordenació dels relleus forestals que formen 
part de les Gavarres i que no estan especialment protegits al 
règim normatiu de l’espai PEIN d’aquest massís 

Rellevant RE 

1.5. Comprometre el desenvolupament d’un Pla de Rellevant PD 
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recuperació de les rieres del municipi 

1.6. Alliberar els àmbits topogràficament més complexes del 
procés urbanitzador 

Rellevant ZO 

   

PROPÒSIT GENERAL 2. Impulsar la conservació i potenciació de la permeabilitat del territori 

Objectius específics Nivell Forma d’intervenció

2.1. Garantir la protecció definitiva dels dos principals 
corredors d’espais oberts amb direcció nord-sud que 
existeixen a la matriu territorial 

Prioritari 
ZO 
RE 
AC 

2.2. Evitar els usos que siguin susceptibles de reforçar 
l’efecte barrera de les infraestructures viàries existents 

Prioritari 
ZO 
RE 

2.3. Preveure una xarxa ecològica i socialment funcional que 
relligui els espais oberts del SNU amb els espais verds del sòl 
urbà 

Prioritari PD 

2.4. Ordenar els usos a les zones perimetrals dels actuals 
passos de fauna i dels que estan previstos i pendents 
d’execució per a la permeabilització ecològica de la via C-31 

Rellevant 
ZO 
RE 
AC 

2.5. Garantir la connexió funcional dels turons vegetats del 
Puig Pinell i La Modeguera amb els espais oberts del seu 
entorn 

Rellevant 
ZO 
RE 
PD 

2.6. Definir una xarxa de carril bici que vertebri el territori, 
connecti els nuclis de Castell d’Aro, S’Agaró i Platja d’Aro, i 
enllaci amb la xarxa de vies de mobilitat tova que teixeixen 
el terme 

Rellevant AC 

   

PROPÒSIT GENERAL 3. Protegir els elements i les funcions de l’espai fluvial del Ridaura 

Objectius específics Nivell Forma d’intervenció

3.1. Recuperar, ordenar i protegir l’espai fluvial del riu 
Ridaura perquè esdevingui un actiu territorial del terme 

Prioritari 
ZO 
RE 
AC 

3.2. Programar i executar actuacions de progressiva 
restauració del bosc de ribera del riu Ridaura i dels afluents 
que hi tributen 

Prioritari AC 

3.3. Relacionar l’espai fluvial del riu Ridaura amb la resta de 
sistemes naturals del territori per tal d’establir una xarxa 
ecològica funcional 

Rellevant 
ZO 
RE 
PD 

   

PROPÒSIT GENERAL 4. Conservar la diversitat i la identitat paisatgística del terme 

Objectius específics Nivell Forma d’intervenció

4.1. Garantir la protecció, ordenació i màxima continuïtat 
dels mosaics agroforestals que caracteritzen una bona part 
del paisatge local 

Prioritari 
ZO 
RE 
PD 

4.2. Reconèixer i protegir el paisatge circumdant a la matriu Prioritari 
ZO 
RE 
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urbana del terme, que està formada pels nuclis diferenciats i 
separats de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró. 

PD 

4.3. Protegir el sòl i l’estructura del paisatge corresponent a 
la unitat agrícola de la plana al·luvial del Ridaura. 

Prioritari 
ZO 
RE 
PD 

4.4. Conservar les mostres testimonials de zones d’hortes 
que donen caràcter a la plana de la Vall d’Aro 

Prioritari 
ZO 
RE 
AC 

4.5.Procurar la integració formal i funcional de les 
construccions i les activitats del sòl no urbanitzable al 
paisatge de l’entorn 

Prioritari RE 

4.6. Preservar i integrar en l’ordenació del SNU el conjunt 
d’elements d’interès paisatgístic que formen part de 
l’estructura del territori 

Rellevant 
ZO 
RE 

   

PROPÒSIT GENERAL 5. Conservar la diversitat i la identitat paisatgística del terme 

Objectius específics Nivell Forma d’intervenció

5.1. Garantir l’ordenació de les construccions en desús en 
sòl no urbanitzable per tal de recuperar, rehabilitar i dotar 
d’usos compatibles aquestes preexistències 

Prioritari RE 

5.2. Valoritzar el conjunt del sòl agrícola i donar suport a les 
explotacions agrícoles per millorar la seva viabilitat 
econòmica 

Prioritari 
ZO 
RE 
AC 

5.3. Entendre el paisatge com un actiu econòmic del 
municipi i crear les condicions per apropar els valors 
paisatgístics del terme a la gent 

Prioritari 
ZO 
RE 
AC 

5.4. Integrar les preexistències del patrimoni local en les 
estratègies de promoció i desenvolupament econòmic del 
municipi 

Rellevant 
RE 
AC 

5.5. Establir condicions de qualitat ambiental en el 
desenvolupament de les activitats en el sòl no urbanitzable 
del terme 

Rellevant RE 

   

PROPÒSIT GENERAL 6. Ordenar els àmbits amb existència de riscos ambientals i vulnerabilitats del medi 

Objectius específics Nivell Forma d’intervenció

6.1. Zonificar i restringir els usos i l’ocupació del sòl en els 
àmbits inundables d’acord amb el que estableix el 
Reglament 305/2006 de la Llei d’Urbanisme. 

Prioritari 
ZO 
RE 
PD 

6.2. Reduir el risc d’afectacions per incendis forestals que 
amb notable periodicitat apareixen al terme de Castell-Platja 
d’Aro. 

Prioritari RE 

6.3. Adequar el règim compatible d’usos a la plana al·luvial 
del Ridaura per evitar els impactes sobre les aigües 
subterrànies. 

Prioritari 
ZO 
RE 
PD 
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5. Criteris i mesures de planejament 

A continuació s’especifiquen les característiques de les diferents propostes d’intervenció 
proposades pel tractament del sòl no urbanitzable del conjunt del terme municipal, i que 
serveixen per donar resposta a cadascun dels objectius abans definits. 

Es refereix a propostes d’ordenació per ser incorporades al planejament general urbanístic, 
ja sigui a nivell (1) de zonificació del sòl no urbanitzable, (2) de regulació normativa dels 
usos i de les seves condicions de desenvolupament, i (3) d’establiment de condicions de 
desenvolupament urbanístic en el sòl urbà i urbanitzable que està més relacionat amb el 
sistema d’espais oberts. 

5.1. Zonificació del sòl no urbanitzable 

D’acord amb l’exercici de valoració estratègica del sistema d’espais oberts i 
d’infraestructures en sòl no urbanitzable realitzat al capítol 2 d’aquest document, s’ha 
obtingut un mapa de sensibilitat socioambiental del terme i, per tant, la configuració d’unes 
zones amb més o menys rellevància com a part d’un sistema general. 

Aquesta anàlisi de sensibilitats té en compte els valors intrínsecs i estratègics i els àmbits de 
risc ambiental del terme de Castell-Platja d’Aro. Segons els resultats de l’exercici es poden 
distingir els tres següents grans àmbits funcionals en el territori (veure plànol P-02), i que 
esdevenen àmbits generals d’ordenació del SNU en el planejament: 

o Àmbit d’Interès Natural 

o Àmbit d’Interès Connector 

o Àmbit d’Interès Agrícola 

Quan aquests àmbits funcionals se sobreposen amb la superfície de les cobertes i usos del 
sòl en SNU es delimiten una sèrie de zones que estructuren la matriu territorial del municipi, 
i que presenten uns caràcters, vocacions i naturaleses particulars que mereixen ser 
qualificades específicament, on s’admetin uns usos i unes condicions restringides 
d’ordenació perquè no perjudiquin els valors pels quals s’han atès especialment (veure 
figura 4 i en més detall el plànol P-03): 

 Zones d’interès especial 

 Zona d’espais naturals protegits (clau PEIN) 

 Zona rural d’estratègia connectiva (clau RE) 

 Zona forestal de protecció (clau FO) 

 Zona agrícola de valor especial (clau AG) 

 Zones d’interès territorial 

 Zona agroforestal (clau AF) 

 Zona d’hortes (clau HT) 

D’altra banda, fora dels àmbits d’ordenació anteriors, també es distingeixen tota una sèrie 
de zones, àmbits i sistemes: 
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 Zones d’interès comú 

 Zona rústega (clau RU) 

 Activitats autoritzades 

 Zona càmping (clau CA) 

 Zona golf (clau GF) 

 Zona extractiva (clau ET) 

 Sistema d’equipaments 

 Equipaments en sòl no urbanitzable (EQ) 

 Serveis tècnics (ST) 

 Sistema costaner 

 Zona costanera (NU-C1) 

 Zona marítima (MT)) 

 Sistema hidrogràfic 

 Zona fluvial (H) 

 Protecció de patrimoni 

 Zona d’interès geològic (IG) 

 Protecció d’arbres monumentals (AM) 

Val a dir que alguns dels sistemes delimitats també formen part de l’estructura territorial 
dels àmbits d’ordenació. 
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Figura 4. Proposta de plànol de zonificació del sòl no urbanitzable de Castell-Platja d’Aro 
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Aquesta proposta de zonificació del sòl no urbanitzable incorpora una sèrie de canvis sobre 
els àmbits de creixement urbà que preveu el planejament vigent. Es proposa el següent: 

- Desclassificació del sòl urbà UA/G1. Es reclassifica com a sòl no urbanitzable (veure 
plànol P-01). 

- Desclassificació del sòl industrial 6UU Industrial. Es reclassifica com a sòl no 
urbanitzable (veure plànol P-01). 

D’aquesta manera es garanteix una major funcionalitat del corredor ecològic que uneix 
el massís de les Gavarres amb el riu Ridaura a través principalment de la conca del 
torrent de Canyet. 

Amb relació a la proposta de POUM en la seva versió d’avanç de Pla, es consideren els 
següents canvis: 

- Concretar la superfície de l’àmbit del sòl urbanitzable delimitat del sector discontinu 
SUD Pessebre-Mas Dausa que es podrà ocupar, amb l’objectiu de preservar 
íntegrament els terrenys forestals de l’entorn del Mas Dausà –amb valor com a 
preexistència i situació estratègica al front de la C-31–, admetent l’aprofitament 
privat en aquest sector, i concentrar les cessions per a zones lliures a l’espai de 
connexió entre el nucli de Castell d’Aro i la seva discontinuïtat urbana més amunt, al 
sector de Ca n’Oliveres. D’aquesta manera s’allibera un passadís de sòl lliure i 
territorialment funcional entre el sector del Puig Gelabert i de la matriu forestal de la 
Coma. Aquesta peça de valor connectiu està conformada per un mosaic agroforestal 
identitari, i ve drenada per la riera de la Coma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Base cartogràfica de l’avanç de POUM del terme de Castell-Platja d’Aro, 2010. 

Flux de connectivitat Terrenys forestals existents 
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- Garantir que en l’ocupació de la superfície prevista a l’ús d’equipaments privats (Eq 
privats) entre el càmping Riembau i el bosc d’en Candell, es dugui a terme mantenint 
la continuïtat de la matriu boscosa que hi ha actualment al llarg del front del Ridaura 
en tot aquest sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es tracta d’equipaments en sòl no urbanitzable, que convindrà que siguin aprovats a 
través de la tramitació d’un pla especial per a l’ordenació de l’espai i la incorporació 
de criteris d’integració paisatgística, tant fornal com funcional. És imprescindible que 
el desenvolupament d’aquest sector tingui en compte mesures d’ordenació vers el 
Ridaura, amb l’objectiu de crear espais de relació amb el riu a mesura que 
s’intervingui urbanísticament. 

5.2. Regulació normativa del sòl no urbanitzable 

En aquest apartat es concreten algunes mesures que poden aparèixer com a norma 
d’ordenació en el planejament. Es refereix més concretament al següent: 

- Règim d’usos en sòl no urbanitzable. Ve a ser un catàleg de quins són els usos 
compatibles en el sòl no urbanitzable del terme de Castell-Platja d’Aro d’acord amb 
els seus limitants i les seves qualitats socioambientals. 

- Normes de regulació de les condicions d’ordenació del sòl no urbanitzable. Ve a 
ser l’establiment de normes concretes de regulació del desenvolupament de 
possibles projectes, obres, edificacions i implantació d’activitats en el SNU. 
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5.2.1. Règim d’usos en sòl no urbanitzable 

La següent taula fa una proposta de quin podria ser el règim compatible d’usos en 
cadascuna de les zones proposades en el SNU. 

Taula 2. Règim d’usos en sòl no urbanitzable 

 

Zonificació Usos admesos 

Zona rústega (clau RU) 

Agricultura intensiva i extensiva, horta, ramaderia 
extensiva, usos comercials de productes locals, 
habitatge unifamiliar i casa de colònies en masies 
preexistents, habitatge unifamiliar directa i 
justificadament vinculat a activitats d’explotació 
agrícola o forestal, educació en la natura, lleure, 
instal·lacions temporals, turisme rural, 
restauració i establiment hoteler en edificacions 
existents, equipaments i activitats per a 
l’educació i la formació vinculada a l’agricultura, i 
activitats o equipaments d’interès públic que 
s’hagin d’emplaçar en el medi rural 

Zona càmping (clau CA) 
Activitat de càmping, preservació del medi 
natural, i educació ambiental 

Zona golf (clau GF) 
Activitat de golf, preservació del medi natural, i 
educació ambiental 

Zona extractiva (clau ET) 
Explotació de recursos naturals, i restauració 
ambiental 

Zona Costanera (clau NU-C1) 
El que estableix el Pla Director Urbanístic del 
Sistema Costaner (clau NU-C1 i codi gràfic C1) 

Zona marítima (clau MT) 
El que estableix la Llei 22/1988, de 28 de juliol, 
de Costes 

Zona d’espais naturals protegits (clau PEIN) 
El que estableix el Pla especial de delimitació 
definitiva i de protecció del medi natural i del 
paisatge de les Gavarres 

Zona rural d’estratègia connectiva (clau EC) 

Agricultura extensiva, cinegètica, explotació 
forestal, ramaderia extensiva, turisme rural, 
restauració i habitatge unifamiliar en masies 
preexistents, i educació en la natura 

Zona forestal de protecció (clau FO) 

Aplicar el mateix règim d’usos que estableix el 
Pla especial de delimitació definitiva i de 
protecció del medi natural i del paisatge de les 
Gavarres. 

Zona agroforestal (clau AF) 

Explotació forestal, cinegètica, turisme rural, 
educació en la natura, lleure, agricultura 
extensiva, usos comercials de productes locals, 
horta, i ramader extensiu 

Zona agrícola de valor especial (clau AG) 
Agricultura extensiva, horta, habitatge unifamiliar 
en masies preexistents, turisme rural, educació 
en la natura 
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Zonificació Usos admesos 

Zona d’hortes (clau HT) Activitat d’horta 

Zona d’interès geològic (clau IG) Conservació i gaudi. Restricció de la freqüentació 

Zona fluvial (H) 
El que estableix el Text Refós de la Llei d’Aigües, 
i el Reglament 305/2006 de la Llei d’Urbanisme 

A continuació es fa una proposta de la Incompatibilitat d’usos en les zones que pertanyen 
als àmbits d’ordenació identificats (Àmbit d’Interès Connector, Àmbit d’Interès Natural, i 
Àmbit d’Interès Agrícola). 

 

Usos expressament no admesos 

Edificacions i instal·lacions d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural (a 
excepció de la zona agroforestal) 

Instal·lació d’hivernacles 

Habitatge plurifamiliar 

Producció industrial 

Activitats extractives 

Camps de plaques fotovoltaiques 

Taller de reparació i venda de vehicles 

Comercial sempre que no estigui vinculat directament amb l’activitat agrària i forestal 
pròpia del sòl no urbanitzable 

Dipòsits controlats d’acumulació de terra, runes i equivalents 

Cementiri de vehicles i dipòsits de ferralla 

Aparcament i venda de caravanes, embarcacions i equivalents 

Estacions de subministrament de carburant i de prestació d’altres serveis de la xarxa 
viària 

Instal·lacions vinculades a activitats col·lectives de caràcter esportiu i de lleure (parc 
temàtic, circuit de karts, de quads i motos, velòdrom, aeròdrom, camp de tir, etc.) 

Dipòsits de residus industrials 

Barraques de lleure que puguin evolucionar de casetes agrícoles d’eines ja preexistents. 

5.2.2. Normes de regulació de les condicions d’ordenació del sòl no urbanitzable 

A continuació s’estableixen algunes normes bàsiques de condicions d’ordenació de les 
diferents zones que pertanyen a algun dels àmbits funcionals identificats en la matriu 
territorial de Castell-Platja d’Aro, i que mereixen unes normes d’ordenació específiques. 

Zona d’espais naturals protegits (clau PEIN) 

Les possibilitats de transformació d’aquesta zona i les condicions d’ocupació i de gestió de 
l’espai vindran determinades, actualment, pel règim normatiu provisional del Pla especial de 
delimitació definitiva i de protecció del medi natural i del paisatge de les Gavarres, que conté 
una regulació genèrica (aprovat definitivament el juny de 2006 –DOGC núm 4.677, de 
17/7/2006–), fins que es redacti i s’aprovi el Pla especial de protecció del medi natural i del 
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paisatge de les Gavarres, que establirà una regulació més específica i adaptada a la 
preservació dels valors concrets del massís. 

Zona rural d’estratègia connectiva (clau EC) 

Amb la finalitat de garantir la cohesió territorial del terme de Castell-Platja d’Aro es protegirà 
el corredor d’espais oberts que hi ha entre el massís de les Gavarres i Cadiretes a través de 
la subconca del torrent de Canyet i dels espais agroforestals de la plana d’inundació del 
Ridaura. A més a més es protegirà la permeabilitat territorial entre els dos costats de la 
carretera C-31, a partir d’incidir en els espais oberts i lliures existents al front del vial. 

No serà admesa l’ocupació del sòl amb construccions de nova planta, però sí que es 
permetran ampliacions de les construccions associades a les activitats preexistents 
exclusivament agrícoles, sempre i quan es compleixin amb les següents condicions: 

- es requerirà una acreditació de la vinculació física i funcional a l’activitat, i 
s’adjuntarà una justificació raonada de la necessitat i les dimensions de les 
construccions pel desenvolupament de l’activitat, i 

 - en cas d’acceptació de l’obra, s’ajustaran estrictament a l’espai que requereixi 
l’activitat, i la disposició en planta serà la més adient per la protecció territorial de la 
zona, però en cap cas se superaran els següents llindars: 

o una planta de 400 m2, 

o un sostre total de 800 m2, i 

o una alçada total de 8 m. 

També s’admetran les ampliacions en aquelles edificacions incloses en el Catàleg de Masies i 
cases rurals que es redacta conjuntament amb el POUM, per a usos d’habitatge, turisme 
rural, i restauració, sense sobrepassar un augment del 20 % del sostre existent. 

A excepció d’aquestes condicions específiques d’ordenació, la regulació del seu règim 
d’usos dependrà de la naturalesa del sòl i, per tant, seguirà les determinacions o bé de la 
zona agrícola de valor especial (clau AG), o bé de la zona forestal de protecció (clau FO). 

En aquesta àrea qualsevol tipus de mur i tanca haurà de ser ecològicament permeable al pas 
de la fauna terrestre, i se seguiran, almenys, les següents determinacions: 

- prendran una alçada màxima de 1,80 metres 

- s’admeten els tancats utilitzats tradicionalment per a la ramaderia, formats amb 
elements verticals i longitudinals flexibles o rígids 

- s’admeten parets de pedra seca i tancats de tipus arbustiu 

- per a tancats de més de 10 ha de superfície, prèviament a la seva autorització, 
caldrà sotmetre els projectes corresponents al procediment d’avaluació d’impacte 
ambiental per tal de garantir el compliment de la lliure circulació de la fauna 
silvestre, i que no perjudiqui els valors paisatgístics o culturals. En el cas que 
siguin espais d’interès connector, com aquesta zona rural d’estratègia connectiva, 
prèviament a la instal·lació de qualsevol tanca caldrà avaluar l’impacte que pugui 
generar sobre la connectivitat ecològica. 

El tràmit d’aprovació de qualsevol nova edificació o ampliació requerirà de l’elaboració d’un 
Estudi d’impacte i integració paisatgística que valori l’impacte potencial de l’obra sobre el 
paisatge, les mesures previstes per a la inserció a l’entorn rural i, sobretot, que demostri que 
no té efectes sobre les funcions connectores de l’espai per les quals s’ha protegit 
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especialment. D’acord amb el Decret 343/2006, de 19 de setembre, l’Estudi d’impacte i 
integració paisatgística comprendrà, com a mínim, el següent contingut: 

- Estat actual del paisatge (descripció del lloc, factors de visibilitat, components i valors del 
paisatge). 

- Característiques del projecte previst (descripció de la proposta, estat del planejament, i 
fragilitat paisatgística). 

- Criteris i mesures d’integració paisatgística (definició i descripció dels criteris i mesures 
preses, anàlisi d’alternatives, impacte paisatgístic). 

Haurà d’anar acompanyat de documents gràfics que permetin visualitzar l’impacte 
potencial de l’actuació sobre el paisatge i que demostrin l’efectivitat de les 
estratègies d’integració paisatgística considerades. 

Zona forestal de protecció (clau FO) 

Les possibilitats de transformació d’aquesta zona i les condicions d’ocupació i de gestió de 
l’espai vindran determinades per les normes d’ordenació que determina en caràcter general i 
transitori el Pla especial de delimitació definitiva i de protecció del medi natural i del 
paisatge de les Gavarres, fins que es redacti i s’aprovi el Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge de les Gavarres. 

La gestió forestal procurarà la reducció gradual de la inflamabilitat, i per tant, del risc 
d’incendis, afavorint el manteniment i el desenvolupament dels ecosistemes autòctons de 
l’alzinar i les suredes. 

Qualsevol intervenció en aquesta zona, com és ara la tala d’arbres, l’obertura de tallafocs, la 
creació d’àrees o de franges de baixa densitat vegetal, o l’obertura de noves pistes forestals 
o la modificació del traçat de les pistes existents, s’adequarà a la legislació forestal vigent, i 
necessitarà l’autorització del Departament de Medi Ambient i Habitatge  de la Generalitat de 
Catalunya, així com la llicència prèvia de l’Ajuntament. 

En cap cas es permet l’obertura d’altres pistes que les exclusivament necessàries per a 
l’aprofitament dels productes forestals i per prevenir i aturar els incendis forestals. 

Per a les tallades arreu cal l’autorització de l’Administració forestal o la comunicació per 
escrit a aquesta, segons que es tracti d’espècies de creixement lent o d’espècies de 
creixement ràpid. Després d’una tala arreu, s’han de repoblar i regenerar les masses 
forestals afectades d’acord amb l’article 46 de la Llei forestal, per tal de garantir la 
persistència, conservació i millora del recurs. No és permesa la utilització d’espècies  
al.lòctones per a la repoblació. En aquest sentit, no es permet plantar espècies bioinvasores 
(que poden desplaçar les espècies autòctones) com l’eucaliptus (Eucalyptus globulus) o la 
robinia (Robinia pseudoacacia). Seran necessaris tractaments silvícoles de millora, per tal de 
protegir el bosc contra plagues, malalties i la invasió de plantes al·lòctones d’acord amb els 
articles 29 i 30 de la Llei forestal. 

Per a aquestes intervencions es podrà tramitar un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal 
(PTGMF) o un Pla Simple (PS) per a finques de menys de 25 hectàrees. 

Es permet la rompuda de terrenys forestals per a l’establiment d’activitats agrícoles si es 
tracta de terrenys aptes tècnicament, inclosa la idoneïtat ambiental i econòmica per a un 
aprofitament d’aquesta naturalesa, tenint en compte la necessitat d’efectuar una avaluació 
ambiental en els termes que preveu la normativa vigent. Entre d’altres condicions, el 
pendent del sòl no podrà superar el 30% i el terreny agrícola s’haurà de dipsosar en 
terrasses, afaixades per reduir els processos d’erosió del sòl pel vent, la pluja, o els 
cabussaments dels seus estrats i pels arrossegaments de l’aigua. 
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Els propietaris de finques i parcel·les en medi forestal hauran de complir les mesures de 
prevenció enfront dels incendis forestals que determina el Decret 64/1995, de 7 de març, 
pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

Les activitats de recol·lecció de productes del bosc (bolets, herbes i plantes, pinyes, molsa, 
etc.) són permeses per la Llei forestal de Catalunya en petites quantitats per a ús particular, 
en superfícies no més grans d'un metre quadrat i repartides pel bosc, per tal de no causar 
danys a l’entorn. Si es tracta de recollida per a la venda posterior al consumidor, cal disposar 
de l'autorització del propietari del terreny i del Departament de Medi Ambient i Habitatge, 
amb un màxim de metres quadrats, segons la zona, i amb accions repartides per diferents 
superfícies. En aquest sentit, es prohibeix de manera explícita l’ús del rasclet o eines 
similars en la recol·lecció de bolets o altres productes del bosc. 

Per a la matriu forestal que s’estén al llarg del front de la via C-61, des del giratori a l’alçada 
del golf Pitch & Putt Platja d’Aro fins al límit est del terme municipal, s’establiran les 
mateixes condicions d’ocupació que s’estableixen per a la zona rural d’estratègia connectiva 
(clau EC). 

Zona agroforestal (clau AF) 

En aquesta zona no es permetran noves edificacions ni ocupacions, encara que siguin 
temporals, si no estan directament vinculades a l’ús agropecuari. Per tant, s’hi admet només 
la instal·lació de cledes, estables, magatzems, coberts agrícoles, i bodegues.  

Excepcionalment, d’acord amb la finalitat i el procediment fixat a la legislació urbanística 
vigent (arts. 47.4 i 48 de la Llei d'Urbanisme), es podran autoritzar obres o instal·lacions 
d’interès públic. 

Qualsevol edificació que s’autoritzi en aquesta zona mantindran una separació mínima de 3 
metres als límits de parcel·la, i de 6 m. a l’eix dels  camins i vials. 

S’admeten les obres de rehabilitació i les ampliacions en aquelles edificacions incloses en el 
Catàleg de Masies i cases rurals, per a usos d’habitatge, turisme rural, restauració i 
d’equipaments, sense sobrepassar un augment del 20 % del sostre existent. 

En aquesta àrea qualsevol tipus de mur i tanca haurà de ser ecològicament permeable al pas 
de la fauna terrestre, i se seguiran, almenys, les següents determinacions: 

- s’admeten els tancats utilitzats tradicionalment per a la ramaderia, formats amb 
elements verticals i longitudinals flexibles o rígids 

- s’admeten parets de pedra seca i tancats de tipus arbustiu 

- per a tancats de més de 10 ha de superfície, prèviament a la seva autorització, 
caldrà sotmetre els projectes corresponents al procediment d’avaluació d’impacte 
ambiental per tal de garantir el compliment de la lliure circulació de la fauna 
silvestre, i que no perjudiqui els valors paisatgístics o cultural. 

Queda prohibida l’eliminació dels marges i vores vegetades dels camps de conreu existents, 
així com l’eliminació de bosquines intersticials, i es crearan franges lliures de l’ús 
d’herbicides en una amplada de 5 m al perímetre exterior dels cultius. 

Pel que fa a la construcció de noves instal·lacions d’una activitat rústica o l’ampliació de les 
existents, es requerirà un Estudi d’impacte i integració paisatgística quan el volum total de 
l’edificació resultant superi algun dels següents llindars: 

- una planta de 500 m2, 

- un sostre total de 1000 m2, i 
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- una alçada total de 10 m. 

Pels terrenys forestals se seguiran les determinacions establertes per a la zona forestal de protecció 
(clau FO). 

Zona agrícola de valor especial (clau AG) 

La conservació de la integritat d’aquests sòls agrícoles preservaran l’estructura i la cohesió 
del paisatge rural de la plana al.luvial del Ridaura, i ajudarà a evitar la seva simplificació. 

Només s’admeten els usos de naturalesa rural, vinculats a l’explotació agrícola, a la 
regeneració de conreus abandonats i a la promoció i desenvolupament de l’activitat agrària, 
a l’impuls del turisme rural sostenible, i a l’oci en el medi natural i el paisatge rural. 

Es permeten construccions de nova planta que siguin dependències necessàries pel 
desenvolupament de l’activitat. 

Excepcionalment s’admeten instal·lacions vinculades a obres públiques com xarxes 
d’infraestructura de tipus hidràulic, de sanejament o abastament d’aigua, quan es demostri 
la seva necessitat i la impossibilitat d’una situació alternativa en sòls de menor valor. 

No s’admet la implantació de granges, ni la instal·lació d’hivernacles. 

D’acord amb els valors especials d’aquesta zona, no s’hi consideren admissibles les 
edificacions i instal·lacions d’utilitat pública i interès social, a excepció de les activitats 
culturals i d’educació en el lleure i d’esbarjo que es desenvolupin a l’aire lliure i requereixin 
unes instal·lacions mínimes i imprescindibles (p.ex. plafons informatius, senyals i 
indicadors, etc.). 

S’admet la reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals, amb acceptació 
d’ampliacions, per destinar-les a habitatge familiar, a establiment de turisme rural o a 
activitats d’educació en el lleure, de restauració i usos hotelers. 

En aquesta àrea qualsevol tipus de mur i tanca haurà de ser ecològicament permeable al pas 
de la fauna terrestre, i se seguiran, almenys, les següents determinacions: 

- prendran una alçada màxima de 1,80 m, 

- s’admeten els tancats utilitzats tradicionalment per a la ramaderia, formats amb 
elements verticals i longitudinals flexibles o rígids 

- s’admeten parets de pedra seca, i en cap cas les tanques podran ser massisses, 
sinó que majoritàriament de reixa metàl·lica o de fusta, i acompanyades de vegetació 
arbustiva, 

- per a tancats de més de 10 ha de superfície, prèviament a la seva autorització, 
caldrà sotmetre els projectes corresponents al procediment d’avaluació d’impacte 
ambiental per tal de garantir el compliment de la lliure circulació de la fauna 
silvestre, i que no perjudiqui els valors paisatgístics o cultural. 

Queda prohibida l’eliminació dels marges i vores vegetades dels camps de conreu existents, 
així com l’eliminació de bosquines intersticials, i es crearan franges lliures de l’ús 
d’herbicides en una amplada de 5 m al perímetre exterior dels cultius. 

Amb finalitats de preservació i afavoriment de la funcionalitat ecològica dels entorns fluvials, 
es crearan als marges confrontants amb el sistema hidrogràfic, unes àrees d’amortiment que 
mantinguin l’ús agrícola existent, i serveixin per preservar la integritat física, paisatgística o 
funcional dels àmbits fluvials, especialment els trams més rellevants, sensibles o amenaçats, 
configurant hàbitats de contorn d’influència fluvial. 
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Totes les construccions noves o les ampliacions de les edificacions agrícoles existents 
estaran subjectes a un estudi d’impacte i integració paisatgística, un tràmit que assegurarà 
el convenciment, manteniment o la implementació efectiva de l’explotació rústica i 
especialment la valoració i resolució de l’efecte de la nova construcció sobre l’escena 
paisatgística del pla. 

Zona d’hortes (clau HT) 

Són espais que conformen històricament el mosaic de petits segments alineats de sòl 
destinats a l’hort familiar, majoritàriament damunt terrasses fluvials, amb un caràcter 
especial pel seu valor agrícola, ecològic, cultural, paisatgístic, identitari i social, alhora que 
endreça i protegeix preventivament la zona periurbana, i funciona com una estratègia 
urbana pel desenvolupament sostenible del municipi, i contribueix a configurar una imatge 
identitària del municipi. Comprèn les activitats relacionades amb la plantació de verdures, 
llegums i arbres fruiters en terrenys agrícoles de poca extensió. 

En termes d’ordenació general, s’estableix la següent regulació: 

- L’únic ús permès és l'agrícola de reg i de secà. 

- Es prohibeixen els moviments de terra que rebaixin la superfície del sòl i puguin provocar 
problemes i riscos d’erosió. 

- Si per motius de seguretat o malaltia s’ha de talar algun element arbrat la seva substitució 
es durà a terme amb espècies pròpies de la zona. 

- Com a mesura de prevenció d’incendis forestals es prohibeix la crema de restes vegetals i 
d’horta durant el període comprés entre el 15 de maig i el 15 d’octubre, i quan les 
condicions meteorològiques siguin de risc extrem. 

- S’instal·laran sistemes de recollida i aprofitament d’aigües pluvials mitjançant elements de 
drenatge i emmagatzematge –preferiblement dipòsits soterrats– connectats amb la xarxa 
de reg. 

- Es garantirà l’accés a espais públics interiors o adjacents als horts. Només es podran 
tancar parcel·les allà on no es produeixin disfuncions en la mobilitat local. 

- Es donarà prioritat el tancament perimetral de la zona d’horts per tal d’evitar la proliferació 
de tancaments interiors. 

- Els tancaments i separacions entre parcel·les i finques es faran amb espècies arbustives 
autòctones i d’alçada inferior a 1 metre. 

- S’empraran elements vegetatius autòctons per a la senyalització de camins, aparcaments o 
llocs d’estada amb la finalitat de separar i protegir l’espai d’horts. 

- Es prohibeix la cria d’animals en captivitat o la presència d’animals domèstics no 
controlats en els horts. 

Amb relació a l’ocupació del sòl, només s’acceptaran aquelles construccions 
complementàries menors, destinades únicament al servei de l’explotació de l’hort per al 
magatzem de productes del camp o per a dipòsit d’estris o maquinària. S’admet una única 
construcció per parcel·la amb les següents condicions: 

- La superfície màxima d’aquestes construccions no superarà els 4 metres quadrats, a 
excepció dels casos que justifiquin la necessitat d’una superfície més gran per dur a terme 
l’activitat amb garanties. 

- L’alçada màxima serà de 3 metres. 

- La separació a les propietats veïnes serà, com a mínim, de 2,5 metres. 

- La separació mínima a l’eix dels camins serà de 10 metres, que en casos excepcionals i 
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justificats es podrà reduir fins a un màxim de 5 metres. 

- Els materials a utilitzar per fer les parets seran la fusta, la pedra seca o les parets de 
maons amb arrebossat color terrós. Les cobertes seran de naturalesa ceràmica amb 
tonalitats cromàtiques terroses. 

- Es prohibeix la utilització de materials inadequats com plàstics, planxes, bidons, ferralla, 
etc. 

- Les edificacions de suport a l’activitat només es podran emplaçar sobre l’estructura dels 
camins. 

- Es prohibeix la instal·lació d’hivernacles. 

Des del propi Ajuntament, es poden dur a terme unes estratègies de foment i protecció de 
l’espai, l’activitat i el patrimoni de les hortes. En aquest sentit, es proposen una sèrie 
d’actuacions específiques: 

- Definir un catàleg d’espècies arbustives i arbòries recomanades que contribueixin a crear 
una imatge coherent del conjunt i dotar-lo d’identitat pròpia. 

- Fomentar l’ús social del conjunt dels horts existents al municipi, a través de la redacció 
d’un Pla local que impulsi l’organització d’un parc de parcel·les a utilitzar com a lloguer, 
ja fossin de titularitat pública o privada. 

- Promoure, juntament amb els centres escolars, activitats de formació ambiental i difusió 
per donar a conèixer el funcionament, els valors i la rellevància social, ecològica i territorial 
de la pràctica hortícola. 

- En el marc d’una racionalització de l’ús de l’aigua, procurar, si s’escau, la constitució de 
comunitats d’usuaris perquè s’aprofitin unes mateixes fonts de subministrament d’aigua 
per regar el conjunt de les zones d’horts. D’aquesta manera es podrien reduir i optimitzar 
els punts d’aigua, organitzar i sistematitzar el treball de reg, estalviar recursos hídrics, 
eximir-se del pagament per l’aigua per l’ús agrícola, i enfortir la cooperació entre usuaris. 

- Potenciar sistemes de compostatge de les restes vegetals. 

Zona d’interès geològic (clau IG) 

Són incompatibles els usos i les activitats que puguin damnificar reversible o 
irreversiblement qualsevol dels afloraments geològics, tant pel que fa als impactes en 
l’estructura geològica i l’erosió, com en els efectes paisatgístics en les visuals de l’espai. 

Un Pla especial urbanístic establirà les condicions urbanístiques d’implantació de les futures 
intervencions admeses, per assegurar la integració formal i funcional de les activitats 
admeses en aquest entorn. 

Altres 

Amb relació a la regulació en termes d’ordre paisatgístic, per garantir una acceptable 
integració paisatgística del conjunt de les construccions al medi rural, el tractament 
exterior podrien seguir les següents determinacions genèriques: 

- Les obres de reforma de les edificacions tradicionals existents es realitzaran conservant els 
elements arquitectònics que donen caràcter a l’edifici. 

- S’utilitzarà la teula ceràmica característica de la zona, si bé, quan es tracti d’edificacions 
no tradicionals, es podran autoritzar altres materials que presentin tonalitats cromàtiques 
similars, prèvia justificació raonada del seu ús i de l’impacte de la seva aplicació. 

- El pendent de les cobertes no podrà ultrapassar el 30%. 

- Els cossos sobre la coberta de l’edifici (torretes d’escala, dipòsits d’aigua, xemeneies, 
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panells de captació d’energia solar, etc.) quedaran integrats en la composició estructural 
de l’edifici o bé hauran de quedar ocults. 

- Les línies de conducció elèctrica i telefònica, les antenes de televisió i ràdio, i les 
parabòliques, únicament es podran col·locar sobre la coberta, i no a la façana, i no han 
d’ocupar posicions gaire visibles des de l’exterior. 

- En els llocs on sigui freqüent l’arbrat, o allà on els tècnics municipals ho considerin 
necessari, es projectarà i plantaran al llarg de les noves edificacions fileres d’arbres, 
d’espècies autòctones, amb molta cura de la seva procedència, en una proporció mínima 
d’un arbre cada 5 m. de longitud, amb l’objecte de reduir l’impacte visual de la 
construcció, alhora que es mantindran les condicions de protecció contra els incendis 
forestals. 

- Per a les infraestructures agropecuàries, se seguirà un estil constructiu unitari per resoldre 
la seva integració en el paisatge. 

- S’envoltaran les sitges i instal·lacions agropecuàries existents d’una banda verda 
perimetral, especialment amb espècies arbòries de creixement ràpid (pollancre o xiprer) 
per tal de minimitzar o anular el seu impacte visual. 

- Es mantindran endreçats els entorns rurals, especialment a les principals escenes 
paisatgístiques del terme. 

- Quan les acumulacions d’estructures obsoletes i/o residus dins parcel·les privades formi 
part dels treballs d’una activitat econòmica, s’envoltarà la finca amb una banda verda que 
camufli visualment el desordre interior. 

A més a més, s’aplicaran les disposicions normatives que annexa el Pla Territorial Parcial de 
les Comarques Gironines en forma de directrius per a l’ordenació del paisatge, especialment 
en matèria de geomorfologia, aigua, modelació agrària, fites visuals i fons escènics, extensió 
urbana, construccions aïllades, infraestructures lineals, àrees especialitzades, espais 
degradats, i miradors i itineraris. 

Amb relació a la zona agrícola de valor especial, es delimitarà un àmbit del sector que sigui 
objecte de la redacció d’un Pla especial d’ordenació i gestió de l’espai agrícola de la 
plana al·luvial del Ridaura, amb l’objectiu d’homogeneïtzar criteris de manteniment i 
potenciació de l’activitat agrícola, de protecció del sòl agrícola, de conservació i millora del 
paisatge agrícola, i de consolidació i millora de la gestió de l’activitat agrícola, a part de la 
finalitat d’integrar aquest espai al sistema d’espais oberts del conjunt del terme i que pugui 
esdevenir una zona de referència, un actiu del municipi i un espai de qualitat.  

És fonamental conservar i recuperar els elements de l’estructura natural (espais intersticials 
rics en diversitat biològica) i social d’aquest espai mosaic agrícola, format per un entramat 
extens, continu i compacte de peces de conreus de cereals i zones disperses d’horta –que en 
molts casos conformen la façana fluvial del Ridaura–. 

D’altra banda, també es pot preveure la delimitació d’un àmbit d’un Pla especial de 
protecció del nucli de Castell d’Aro, que inclogui les façanes periurbanes més ben 
relacionades amb l’entorn rural, i així protegir la seva imatge i recuperar sectors oberts al 
paisatge rural. 

En darrer terme, els plànols I-05 i P-03 identifiquen els arbres monumentals d’interès (clau 
AM), que són elements aïllats essencials i identificadors del patrimoni natural, cultural i 
històric. Es consideren arbres monumentals els exemplars que per les mides excepcionals dins 
la seva espècie, o per la seva edat, història o particularitat científica són mereixedors de 
mesures de protecció: 
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- Els usos i les formes d’actuació dins una zona perimetral de 100 metres, ampliables en els 
casos que s’escaigui –d’acord amb l’efecte visual i l’impacte dels usos veïns– al voltant 
d’aquests arbres monumentals, han d’assegurar la seva protecció i la integració al paisatge 
de l’entorn. 

- Queda prohibit tallar, arrencar total o parcialment o danyar per qualsevol mitjà un arbre 
monumental. 

- Per a la realització dels tractaments silvícoles i fitosanitaris que calguin per al manteniment 
del bon estat de l’arbre caldrà l’autorització prèvia del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge. 

- Se seguiran les determinacions que estableixen el Decret 214/1987 de declaració d’arbres 
monumentals i el Decret 47/1988 sobre la declaració d’arbres d’interès Comarcal i Local, 
així com l’Ordre MAH/225/2005, de 2 de maig, de declaració d’arbres monumentals i 
d’actualització de l’inventari d’arbres i arbredes declarats d’interès comarcal i local. 

Pel que fa a les construccions en sòl no urbanitzable que estiguin en desús, seria bo 
proposar el seu reciclatge d’ús com a edificacions per desenvolupar activitats compatibles en 
el medi rural, i fins i tot activitats habitualment concentrades en àmbits urbans (sector 
serveis com oficines, etc.), però que no impliquen efectes directes sobre el medi, i en canvi 
sí que permet adequar espais de qualitat i integrats funcionalment i paisatgísticament al 
territori. 

Finalment, només afegir que el risc d’inundació per desbordaments del riu Ridaura, i la 
vulnerabilitat intrínseca del medi hidrogeològic, així com la pressió antròpica existent i 
prevista sobre les aigües subterrànies, condicionen la tipologia i la intensitat dels usos i 
l’emplaçament i les formes d’ocupació del sòl en els àmbits amb afectació (veure plànol I-
07): 

- Amb relació a la inundabilitat, no s’admetran els usos i les condicions d’ús que 
estableix el Reglament 305/2006 de la Llei d’urbanisme a l’article 6. Directriu de 
preservació front als riscs d’inundació. 

- Amb relació a la vulnerabilitat natural del medi hidrogeològic, no s’admeten 
activitats pecuàries, es recullen els principis bàsics de la normativa aplicable amb 
relació a l’ús de dejeccions ramaderes, es vol crear un marc de millora de la 
gestió de la pràctica agrícola, etc. D’altra banda, és convenient comprometre el 
desenvolupament de l’àrea industrial prevista a la plana d’inundació del Ridaura, 
sobre l’aqüífer al·luvial superficial, a uns requeriments d’estudis de detall, 
d’ordenació, adequació de l’espai i actuacions de gestió (valoració concreta del 
potencial contaminant degut a la perillositat de les possibles activitats industrials, 
valoració de necessitats d’instal·lació de sistemes de control i alerta de 
contaminació de les aigües i de sistemes de pretractament de les aigües pluvials 
abans del seu abocament al riu, etc.). 

A continuació es relacionen altres determinacions aplicables al conjunt de zones quan s’escaigui: 

- La regulació dels moviments de terres s’ha d’harmonitzar amb les determinacions 
del Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental 
en el procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que 
s’efectuïn amb aportació de terres procedents d’obres de la construcció. En cap 
cas s’admetrà la sortida de material de la pròpia finca. 
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- La detecció d’espècies vegetals exòtiques de comportament expansiu o invasor 
que existeixin en jardins privats o públics, en centres d’activitat, o en qualsevol 
espai natural, corredor biològic, etc. haurà de requerir el seu control o retirada 
per impedir la seva propagació. Altrament, la gestió dels residus vegetals (llavors, 
fruits, esqueixos, etc.) s’ha de fer de manera que no generi noves dispersions. 

A continuació es detallen les espècies vegetals bioinvasores que no s’haurien 
d’admetre en cap cas: 

o Espècies que s’han d’evitar en la jardineria i revegetació 

 

Arbres 
acàcia (Robinia pseudoacacia) 
ailant (Ailanthus altissima) 
freixe americà (Fraxinus pennsylvanica) 
freixe de flor (Fraxinus ornus) 
acàcia de tres punxes (Gleditsia tracanthos) 
mimosa (Acacia dealbata) 
morera del paper (Broussonetia papyrifera) 
negundo (Acer negundo)  
troana (Ligustrum lucidum) 
 
Arbusts 
Amporpha fruticosa 
Baccharis halimifolia  
budlèia  (Buddleja davidii) 
cornera de la Xina (Cotoneaster lacteus) 
                              Cotoneaster tomentosa  
carolina o coronil·la glauca (Coronilla valentina ssp glauca) 
piracant (Pyracantha angustifolia) i  (P. crenatoserrata) 
pitospor (Pittosporum tobira) 
 
Plantes entapissants i reptants 
Campanetes (Ipomoea cf. indica) 
miraguà (Araujia sericifera) 
bàlsam, ungla de gat o dits de bruixa (Carpobrotus  edulis) i (C. acinaciformis) 
bàlsam emparrador (Boussingaultia cordifolia) o (Anredera cordifolia) 
cabellera de la reina (Aptenia cordifolia)  
Delairea odorata (= Senecio mikanoides) 
lligabosc (Lonicera japonica) 
Senecio angulatus /  Senecio tamoides 
Sicyos angulatus 
tradescantia Tradescantia fluminensis 
vinya del Tibet (Fallopia baldschuanica = Bilderdyckia aubertii= Polygonum aubertii)) 
vinya verge (Parthenocissus quinquefolia). 
 
Plantes crasses i assimilables 
aloe maculat (Aloe maculata) 
atzavares o figuerasses (Agave sp.) 
Bryophyllum daigremontianum (=Kalanchoe daigremontiana) 
figueres de moro (Opuntia ficus-indica / O. maxima  O. stricta i O. linguiformis ) 
Einadia nutans 
 
Plantes aquàtiques 
Azolla sp. 
Cyperus eragrostis 
Elodea canadensis 
jacint d’aigua Eichhornia crassipes 
Ludvigia grandiflora  
Myriophyllum aquaticum 
Salvinia natans 
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Gramínies per a hidrosembra i gespes 
Eragrostis curvula 
Paspalum saurae  
“Kikuyu” o gram gruixut Pennisetum clandestinum 
 
Altres espècies (ornamentals, etc.)  
acant (Acanthus mollis)  
Arcthoteca calendula 
bambú o canya americana Phyllostachys, Bambusa,  
canya (Arundo donax) 
Erigeron karvinskianus 
gasània (Gazania sp.) 
herba de la Pampa (Cortaderia selloana)  
nyàmera Helianthus tuberosus  
raïm de moro Phytolacca americana 
Senecio angulatus 

o Plantes que haurien de comportar la seva retirada immediata d’un terreny 
atesa la seva demostrada capacitat invasora / de dispersió 

Aster pilosus 
Aster squamatus 
Datura stramonium 
Oxalis pes-caprae 
Tabac de jardí Nicotiana glauca 
Tropaeolum majus (“Taco de la reina”, caputxina) 
Seneci del Cap Senecio inaequidens 
Solanum chrysotrichum 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge, Delegació Territorial de Girona (versió del 20.05.10). 

5.3. Condicions de desenvolupament urbanístic del sòl urbà i 
urbanitzable en contacte amb el sòl no urbanitzable 

Per tal de donar significat als elements de l’estructura natural del territori que tenen 
representació dins de la trama urbana, i de resoldre conflictes de convivència d’usos, i en 
general de millorar la relació de la zona urbana amb l’entorn, a continuació s’especifiquen 
una sèrie de requeriments aplicables en el desenvolupament dels planejaments derivats. 

Des dels planejaments generals urbanístics s’estableixen les condicions de desenvolupament 
i transformació del sòl urbà i dels àmbits de creixement urbanístic. La definició dels usos 
dels sectors de sòl urbanitzable s’ha de fer de manera que no dificulti l’equilibri entre les 
trames urbanes i l’entorn rural. Així doncs, el desenvolupament dels creixements urbanístics 
i les actuacions en sòl urbà han d’aplicar, entre d’altres, els següents criteris d’ordenació: 

- integrar els elements naturals a l’ordenació urbana 

- fer coincidir els espais lliures amb les àrees de valor urbà i estratègic amb relació 
a l’entorn 

- procurar la separació de zones edificades existents i que presenten continuïtats 
extenses 

En aquest sentit, a continuació s’apunten una sèrie de propostes específiques localitzades al 
terme de Castell-Platja d’Aro (veure P-01 per visualitzar els principals àmbits objecte 
d’intervenció): 
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- especial atenció a la permeabilització hidrogràfica durant el desenvolupament 
urbanístic dels dos SUD Equipaments Rambla Castell a partir de zonificar la xarxa 
fluvial com a sistema de protecció hidràulica i, també, de concentrar els espais 
verds a les vores d’aquests eixos perquè puguin esdevenir corredors funcionals 
per a la protecció del sistema i per arribar a ser un connector social i paisatgístic 
del municipi. L’àmbit de les possibles inundacions associades a avingudes 
sobtades dels torrents que drenen aquests sectors poden esdevenir criteris 
d’ordenació pel sistema d’espais lliures. 

Cal fer extensiva a tots els sectors urbans l’aplicació de criteris comuns a l’hora 
d’integrar les xarxes hídriques als processos urbanitzadors. El desenvolupament 
urbanístic ha de ser molt sensible a la preservació de les artèries fluvials perquè 
són actius ambientals del territori i peces bàsiques de l’estructura urbana. 

- Reajustament de la distribució del sistema d’espais lliures dels SUD Eixample 
Castell 1 i 2 per tal que el desenvolupament urbanístic d’aquest sector es faci vers 
el riu Ridaura en els espais que hi confronten. A part de la funció estratègica 
d’aquest sector com a separador urbà entre el riu i l’espai construït, és 
convenient aprofitar la capacitat estructuradora dels equipaments i especialment 
dels espais verds per obrir aquesta part del nucli de Platja d’Aro al Ridaura i 
connectar amb la façana fluvial en sòl urbà (parc fluvial).  

A més a més, en aquest mateix sector es planteja redibuixar algunes traces del 
sistema d’espais lliures per tal d’incloure una part de la peça agroforestal que hi 
ha al costat nord de la carretera GI-632, al costat del giratori, amb l’objectiu de 
mantenir les seves condicions actuals. La reducció de l’amplada de la franja verda 
que voreja el vial més la reducció de la superfície destinada a equipaments, en la 
parcel·la encara no ocupada situada just al N del camp de futbol i de la pista de 
bàsquet i en l’espai situat a l’E d’aquesta darrera, permetrà obtenir més sòl per a 
espais verds fins quasi enllaçar amb el riu. 

 

 

 

 

 

 

 

D’aquesta manera es podrà donar compliment a tres objectius clau d’aquest 
sector: 

o Conservació d’una mostra representativa del mosaic agroforestal que 
identifica una part dels espais oberts del terme dins de l’entramat urbà, i 

Flux de connectivitat 
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que permet mantenir la cohesió paisatgística entre la zona de les Gavarres 
i la plana fluvial, 

o Contribució a la creació d’una xarxa d’espais lliures que afavoreixen la 
permeabilitat urbana, i 

o Interpretació del Ridaura com un actiu urbà que pot participar en el 
desenvolupament urbanístic del nucli de Platja d’Aro, i esdevenir un espai 
connector. 

- per evitar el continu urbà entre les urbanitzacions de Can Manel i del Mas 
Nou, es podrien canviar els paràmetres d’ordenació dels dos sectors per obtenir 
un passadís d’espais lliures just a la franja de major proximitat entre els espais 
verds urbans existents, i així es consolidaria la connexió longitudinal dels espais 
oberts que delimiten als costats de llevant i ponent d’aquests sòls urbans, i que 
formen part de la mateixa matriu natural del massís de les Gavarres. Es proposa 
l’agrupació de parcel·les reduint –conseqüentment- el valor absolut de superfície 
edificable corresponent i limitant el percentatge de superfície pavimentada per tal 
que es mantingui la capacitat connectiva encara que sigui a través d’espais lliures 
de verd privat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Base cartogràfica de l’avanç de POUM del terme de Castell-Platja d’Aro, 
2010. 

Un altre dels àmbits urbanístics més delicats en termes de connexió territorial es 
troba al sector del Treumal. El planejament vigent preveu la urbanització de la 
matriu forestal que conforma aquesta unitat, i per tant trenca la continuïtat de la 
traça de bosc que relliga la pineda de Treumal amb la resta de l’estructura forestal de 
la conca de la riera de Treumal i de la riera de Fenals. L’avanç de POUM condiciona 
les possibilitats d’urbanització d’aquest sector a la preservació de la trama boscosa 
afectada. 

Es tracta d’una de les principals àrees de les conques visuals del terme des de punts 
d’observació significatius (Puig de la Gelaberta, camí de ronda i Puig Pinell). Per tant, 
és convenient la conservació íntegra d’aquesta zona pel seu valor, entre d’altres, 
d’imatge i panoràmica paisatgística. 

 

Franja proposada d’espais lliures 
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Font: Base cartogràfica de l’avanç de POUM del terme de Castell-Platja d’Aro, 2010. 

 

Eix connector 
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6. Actuacions estratègiques de planificació i gestió 

Bàsicament s’apunten algunes estratègies d’actuació que sobrepassen l’escala del 
planejament urbanístic, i que serveixen per reforçar el compliment d’alguns dels objectius 
prioritaris i rellevants que s’han establert pel sòl no urbanitzable. Entre elles es fan ressaltar 
actuacions relatives a la impermeabilització ecològica i social de la xarxa viària, i a la millora 
de la qualitat dels sistemes naturals. 

6.1. Permeabilització ecològica i social del territori 

6.1.1. Permeabilització viària 

Per minimitzar l’efecte barrera de les infraestructures viàries, i especialment de l’autovia C-
31, s’han planificat tota una sèrie de mesures expresses d’actuació per garantir la 
connectivitat ecològica i social entre les bandes nord i sud del vial. Aquestes són unes 
mesures complementàries per a la permeabilitat territorial a les que s’han avançat en el 
capítol anterior relatives a la regulació d’usos en el sòl no urbanitzable. 

L’estudi elaborat per l’empresa Minuartia el 2005 “Estudi de connectivitat funcional de les 
Gavarres amb els espais d’interès natural de l’entorn”, detecta els punts més crítics de 
fragmentació ecològica al llarg de la carretera. 

Amb motiu de les obres de desdoblament de la carretera C-31, es van projectar obres 
d’adequació i millora de la connectivitat ecològica transversal. En terme de Castell-Platja 
d’Aro de moment s’ha executat un primer tram d’aquest projecte –el de contacte amb el 
terme de Santa Cristina d’Aro–, i queda pendent la resta (el plànol P-01 conté l’emplaçament 
de les estructures transversals per a la permeabilització ecològica i social de la via). El Pla de 
foment de la connectivitat ecològica, social i paisatgística dels municipis de Castell-Platja 
d’Aro i Santa Cristina d’Aro, elaborat en el marc de l’Agenda 21 de Castell-Platja i Santa 
Cristina d’Aro, especifica les característiques de cada estructura (per codis que surten al 
plànol anterior). 

Tal com apunta aquest pla, tant pels passos de fauna existents com pels projectats convé 
assegurar el tancament perimetral de la xarxa viària, així com dur a terme una revisió, 
correcció de deficiències i manteniment periòdic de l’interior de les estructures per tal 
d’evitar l’acumulació de materials i l’estancament d’aigua, ja que comprometen l’eficiència 
de l’estructura. 

Aquesta acció complementa moltes altres actuacions en matèria de permeabilització 
d’infraestructures (capítol 4.3 del Pla de foment). Tanmateix, es proposen tota una sèrie 
d’actuacions específiques de gestió territorial que poden complementar les diferents 
mesures d’ordenació urbanístiques plantejades en aquest document per fer front als riscos 
d’interrupció o pèrdua de funcionalitat dels connectors existents (capítol 4.2 del Pla de 
foment). 

6.1.2. Permeabilitat urbana 

El sector SUD Eixample Castell 2 que delimita l’avanç de POUM de Castell-Platja d’Aro té la 
particularitat d’introduir criteris de permeabilitat territorial a partir de concentrar una bona 
part de la superfície de cessió per espais lliures a una peça agroforestal que pren continuïtat 
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a la façana de les dues principals vies que fragmenten el territori (C-31 i GI-662). Amb 
l’objectiu de conservar l’activitat que sosté el caràcter d’aquest paisatge, es poden plantejar 
fórmules d’acords de custòdia del territori. 

En un altre ordre de coses, i amb la idea de valoritzar els espais urbans o periurbans 
d’interès ambiental i relligar-los al teixit urbà per apropar la gent als valors naturals i 
consolidar una xarxa verda de relació urbà-rural que esdevingui un eix de l’estructura 
urbana del terme, seria convenient formular un pla de naturalització de la zona humida de 
laminació d’avingudes del Parc Central, i que a més a més ajudi a posar en context l’espai 
amb l’entorn. 

6.2. Millora de la qualitat dels sistemes naturals 

6.2.1. Recuperació i gestió de manteniment de l’hàbitat de ribera del Ridaura 

En el marc de l’Agenda 21 dels municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro s’ha 
redactat el Pla especial de recuperació, ordenació i protecció del riu Ridaura al pas pel terme 
municipal de Santa Cristina d’Aro (actualment en tramitació), on es formula un programa 
d’actuacions prioritàries (rang normatiu) i d’accions recomanades (no normatives) que 
ajuden a donar compliment a tota una sèrie d’objectius de recuperació natural i rehabilitació 
ambiental del riu Ridaura, així com de valorització social, integració urbana i de gestió de 
manteniment de la qualitat de l’espai fluvial. 

Moltes d’aquestes actuacions es poden fer extensives al terme de Castell-Platja d’Aro, 
especialment al seu tram d’aigües amunt, fora de l’àmbit de l’endegament de la llera del riu. 
Per a la revitalització de l’ecosistema ripari i la recuperació del conjunt del medi natural 
d’aquest àmbit fluvial, el Pla proposa les següents actuacions: 

- Eliminar les espècies al·lòctones i invasores (PER-mn-01) 

- Regenerar i mantenir el bosc de ribera (biodiversitat, regeneració, estructura i 
composició de la vegetació de l’espai fluvial) (PER-mn-02) 

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

- Inventariar la distribució d’espècies endèmiques, amenaçades o rares (PER-mn-04) 

- Inventariar, catalogar i protegir arbres monumentals existents i possibles (PER-
mn-05) 

- Foragitar i recollir els animals domèstics assilvestrats i dignificar l’espai per a 
l’establiment de la fauna autòctona (PER-mn-06) 

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

- Netejar els punts d’abocament incontrolat de residus, fer recollida selectiva i 
transportar a deixalleria (PER-mn-08) 

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

- Adequar els passos de fauna que travessen la C-31 (PER-mn-10) 

Pel que fa al medi físic, també es programen una sèrie d’actuacions també aplicables al 
terme de Castell-Platja d’Aro per a la recuperació geomorfològica de la llera, la minimització 
del risc d’erosió, la protecció de la qualitat de l’aigua, la recuperació de les funcions 
hidràuliques, etc.: 
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- Definir i establir perímetres de protecció dels pous d’abastament municipal (PER-
mf-03) 

- Redactar i instaurar un Programa d’ordenació d’extraccions d’aigua dels aqüífers 
del Ridaura (PER-mf-04) 

- Donar compliment a les mesures establertes a la PEF del riu Ridaura i la riera de 
Calonge (PER-mf-05) 

6.2.2. Naturalització de l’hàbitat forestal 

Al vessant nord del Puig dels Abells existeix una extensa superfície ocupada per una 
plantació d’eucaliptus que convé extingir per no perjudicar la qualitat d’un espai circumdant 
cobert pel domini de les suredes, i que a més a més se situa al costat del PEIN de les 
Gavarres. 

Convé vetllar pel desenvolupament de Plans Tècnics de Gestió Forestal que donin prioritat a 
una explotació forestal d’espècies autòctones, i per tant s’han de procurar la substitució de 
les espècies que perjudiquin la qualitat dels ecosistemes naturals de la zona. Amb la finalitat 
de preservar la vegetació autòctona i afavorir la seva recuperació, es consideren hàbitats 
forestals singulars les vernedes, alberedes, salzedes i altres boscos de ribera, alzinars i 
carrascars, castanyedes, fagedes acidòfiles, vegetació rupícola, formacions de Juniperus 
communis, pinedes mediterrànies i suredes. Només serà permesa la tala dels exemplars 
joves amb la finalitat d’afavorir la regeneració del bosc autòcton, alhora que aquestes 
intervencions poden ser necessàries per a la prevenció i lluita contra els incendis forestals, 
especialment en un radi de 25 m. al voltant de les edificacions i per a la preparació, si 
s’escau, de tallafocs. En qualsevol cas, serà necessària l’autorització d’altres administracions 
per autoritzar tal·les. 

S’han de desenvolupar estratègies de gestió que se centrin en la millora progressiva de les 
condicions naturals del medi. 

 

 

 

 

 

 

 

Es potenciarà la recuperació de la vegetació autòctona a les àrees afectades per incendis 
forestals. 

Pel manteniment de la diversitat i la productivitat del medi forestal, la conservació del 
mosaic paisatgístic, i per fomentar un impuls de l’activitat ramadera, es poden implantar 
sistemes d’explotació ramadera en règim extensiu dedicats a la pastura dels boscos i els 
prats. 

PEIN Les Gavarres 
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L’aprofitament del sotabosc aportarà una millora de la gestió i el manteniment dels boscos, 
unes bones sinèrgies ecològiques (conservació o augment de la biodiversitat), 
paisatgístiques (diversificació del paisatge rural), ramaderes (increment de la qualitat de la 
carn) i ambientals (prevenció d’incendis forestals i regeneració dels hàbitats naturals). 

6.3. Altres 

Finalment, a continuació s’apunten les determinacions que recull el Pla Territorial Parcial de 
les Comarques Gironines en forma de recomanacions sobre la millora de la planificació i la 
gestió dels espais oberts (es transcriu íntegrament el text del seu article 2.20): 

Com a instruments de planificació i de gestió que poden complementar positivament les directrius 
d’ordenació territorial que es proposen, el Pla recomana: 

a) En l’àmbit de l’espai agrari: 

- Un pla d’espais d’interès agrari. 

- Un mapa de sòls agrícoles, basat en el valor edafològic i l’aptitud productiva. 

- Un pla general de política forestal que defineixi les possibilitats d’aprofitament 
energètic de les explotacions forestals (biomassa forestal). 

- La promoció de bones pràctiques agràries a favor del paisatge, la biodiversitat, el 
patrimoni i la conservació del sòl en front de l’erosió. 

- Un programa d’espais agraris d’interès tallafoc. 

b) En l’àmbit del medi natural: 

- El foment de plans especials per a recuperar i conservar el bosc de ribera, 
incrementar la qualitat de les aigües, ordenar els usos de les ribes, protegir el 
patrimoni fluvial –rescloses, recs, molins–, dissenyar itineraris i ordenar el seu gaudi 
social. 

- Un estudi acurat de les necessitats d’àrids i materials petris previsibles en l’horitzó 
del Pla i de la localització i qualitat dels jaciments possibles. 

- Un marc incentivador d’acords de custòdia del territori. 

c) En matèria d’implantació de les infraestructures tècniques: 

- Un estudi sobre les possibilitats de racionalització i minimització de l’impacte 
paisatgístic de les infraestructures de transformació d’energia elèctrica –subestacions i 
centres de transformació elèctrics– i de transport. 

- Un pla d’ordenació ambiental de les instal·lacions de radiocomunicació. 

d) En matèria de domini públic: 

- Un programa de classificació del domini públic constituït pels camins ramaders, el 
domini públic hidràulic, el patrimoni arqueològic i paleontològic i d’altres. 

- Una normativa específica i un pla de camins que clarifiqui la titularitat i la gestió dels 
diferents tipus de camí. 
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Drenatge Puig 
de Gelabert

Connectors fluvials
Riera de Fenals1

4
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2
3 Mosaic agroforestal
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A Plana al·luvial agrícola 
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B

Connectors socials
Espai d'Interès 
Connector (CON)
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Puig de Gelabert

6
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Zona d'espais naturals protegits (clau PEIN)

Zona estratègica per a la connectiv itat (clau EC)
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Zones d'interès especial

Zona agrícola de valor (c lau AG)

Zona agroforestal (clau AF)
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Zona fluvial (H)
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