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DOCUMENT II
DIAGNOSI ESTRATÈGICA

1. Introducció
La diagnosi municipal constitueix el segon volum de l’Agenda 21 i correspon a la fase de
diagnosi estratègica municipal. En aquest cas i, a diferència de la memòria descriptiva, es tracta
d’un document específic per a cadascun dels municipis integrants de la present Agenda 21.
Partint de la memòria descriptiva, on es fa una anàlisi de la realitat municipal per a cada un dels
aspectes o vectors tractats, aquest document constitueix la valoració de totes les dades
compilades, que serveix de referent per a l’elaboració del Pla d’Acció Local per a la
Sostenibilitat (PALS). D’aquesta manera, a diferència de la memòria descriptiva, la diagnosi
municipal no és un exercici descriptiu sinó interpretatiu.
Aquesta interpretació de la realitat municipal i territorial s’ha realitzat en el marc del
desenvolupament sostenible, els principis bàsics del qual són:
Afavorir la integració i igualtat de les persones.
Adequar el desenvolupament humà amb el respecte del territori.
Apostar per un planejament urbanístic ben dissenyat i amb un ús racional del sòl.
Garantir una mobilitat i accessibilitat als serveis bàsics a totes les persones.
Potenciar una economia forta i diversificada.
Promoure la utilització dels recursos de manera racional i eficient.
Prestar una bona gestió municipal.
Promoure comportaments i estils de vida coherents amb la realitat integral del municipi.
Enfortir el teixit cultural.
Fomentar la participació dels ciutadans i ciutadanes en la presa de decisions municipals.
La diagnosi municipal avalua els diferents aspectes estudiats: ambientals, territorials,
econòmics, socials i culturals, detectant aquells aspectes a millorar (que denominarem punts
febles), així com les oportunitats (punts forts) del municipi a potenciar.
Aquest document s’estructura en 3 grans blocs referents als aspectes de sostenibilitat
ambiental, econòmica i sociocultural, estudiats en la memòria descriptiva i que al mateix temps
es concreten en els diferents apartats temàtics: territori, aigua, residus, educació, població,
cultura,...
No obstant això, dins de cada bloc, la diagnosi segueix una estructura particular que es
concreta de la següent manera:
una definició dels principals objectius i criteris de sostenibilitat a assolir,
un emmarcament supralocal en el que es realitza una diagnosi territorial; i finalment,
una diagnosi municipal, de la que resulten els punts febles i els punts forts, dels que
se’n derivaran, posteriorment, les propostes d’actuació que esdevindran en el punt de
partida per prendre acció cap a la sostenibilitat.
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2.1. Aspectes generals i entorn físic
2.1.1. Objectius i criteris de sostenibilitat
Les interaccions que exerceix l’activitat humana sobre el medi físic són diverses i tenen relació
directa amb l’ordenació del territori. Aquestes incidències, especialment a l’àmbit d’estudi
afecten fonamentalment al medi hidròlogic, relacionades amb la qualitat i quantitat dels
recursos hídrics; i al medi agroforestal, amb la pèrdua de sòl agrícola i forestal -motivat
especialment per l’abandonament dels conreus i les explotacions forestals- i per la pressió
urbanística.
Amb la finalitat d’avaluar si la gestió dels recursos hídrics i del sòl en l’àmbit d’estudi és
l’adequada per un model territorial de desenvolupament sostenible i, per tal de garantir la
protecció del patrimoni natural, s’estableixen els següents objectius principals:
-

Preservar els espais naturals (agrícola, forestal, fluvial,...)

-

Protegir les capçaleres fluvials i la delimitació i protecció dels aqüífers per garantir la
quantitat i la qualitat de l’aigua.

-

Regular i gestionar les activitats extractives ja siguin en l’àmbit fluvial com de muntanya
i minimitzar el seu impacte sobre el territori.

A nivell català, la normativa en matèria d’aigües i activitats extractives és la que es detalla a
continuació:
Decret 328/1988, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció addicionals
en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya.
Decret 328/, de 21 d’octubre, de designació de zones vulnerables en relació a la
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.
Decret 119/2001, de 2 de maig, pel qual s'aproven mesures ambientals de prevenció i
correcció de la contaminació de les aigües per nitrats.
Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en
relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.
Llei 12/1981 de 24 de desembre, relativa a les normes addicionals de protecció dels
espais d’especial d’interès natural afectats per activitats extractives.
Decret 343/1983 de 15 de juliol, sobre les normes de protecció del medi ambient
d’aplicació a les activitats extractives.
Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental.
Decret Legislatiu14/1994, de 26 de juliol, pel qual s’adequa la llei 12/1981, de 24
de desembre, per la qual s’estableixen normes addicionals de protecció dels espais
d’especial interès natural afectats per activitats extractives.
Ordre de 6 de juny de 1998, de desplegament parcial del Decret 343/1983.
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2.1.2. Diagnosi de l’àmbit d’estudi
L’ordenació del territori i les interaccions entre l’activitat antròpica i l’entorn natural són la via
per aconseguir millores en la qualitat de l’entorn i en les condicions de vida de la població dins
un model territorial de desenvolupament sostenible. Per aquest motiu, una bona organització i
regulació de l’entorn permetrà una gestió responsable dels recursos naturals, un ús racional del
sòl, un desenvolupament econòmic equilibrat i, en definitiva, la millora de la qualitat de vida de
les persones i del medi ambient.
En aquest sentit l’entorn natural de l’àmbit d’estudi es caracteritza per:
Un territori amb una elevada densitat de població
Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro ocupen una superfície total de 89,40 km2 i tenen
censada una població total de 15.701 habitants (Padró 2009). Per tant, la densitat de població
és de 175,63 hab/Km2, lleugerament per sota de la mitjana comarcal (186,32 hab/Km2).
Facilitat d’accés als municipis
Tant Santa Cristina d’Aro com Castell-Platja d’Aro es troben interconnectats per una destacada
xarxa bàsica de comunicacions que ha dotat a la vall d’Aro d’una molt bona comunicació amb
la Selva, el Gironès i amb la resta de la comarca del Baix Empordà.
Bona cobertura d’estacions meteorològiques a l’àmbit supramunicipal

Tot i que l’únic observatori oficial existent a l’àmbit d’estudi és l’estació de CastellPlatja d’Aro pertanyent al Servei Meteorològic de Catalunya, Santa Cristina d’Aro
disposa d’una estació meteorològica situada a l’Ajuntament. Altrament, cal destacar
l’existència d’una estació particular ubicada al monestir de Solius i d’un radar
meteorològic al Puig d’Arques que forma part de la Xarxa de Radars del Servei
Meteorològic de Catalunya.
Aquest fet permet fer caracteritzacions climàtiques més o menys detallades alhora que
possibilita realitzar estudis de recerca que ajudin a conèixer millor el clima del
territori. Les dades recollides pels observatoris poden ser la base per a l’elaboració
d’estudis relatius al canvi climàtic, la disponibilitat de l’aigua, a estudis agronòmics o,
fins i tot, per ajudar a entendre fenòmens meteorològics adversos i conèixer les seves
conseqüències (inundacions, gelades, ventades...).

Els sòls desenvolupats sobre roques no consolidades de les planes al·luvials concentren un
major interès agronòmic

La informació sobre el sòl de la zona és minsa i molt genèrica, de manera que s’està a
l’espera de la realització del mapa de sòls de Catalunya, que permetrà acotar millor
quines són les zones de major interès agronòmic i productiu del territori català. En
aquest sentit, els sòls desenvolupats a la plana al·luvial del Ridaura concentren un
major interès edàfic i agronòmic; mentre que els denominats sòls de muntanya,
localitzats en àrees de pendent on s’hi desenvolupa la massa forestal de més entitat,
són d‘interès per al seu aprofitament i explotació forestal.
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Un patrimoni geològic d’interès

Les formes granítiques de l’Ardenya, a Santa Cristina d’Aro i les roques granítiques de
S’Agaró, a Castell-Platja d’Aro, estan incloses a l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic
de Catalunya. Aquestes singulars formacions geològiques formen part del patrimoni
geològic de Catalunya.
Contrast en la qualitat físico-química de les aigües superficials del Ridaura

La determinació de la qualitat físicoquímica de les aigües superficials es realitza a
partir de 2 indicadors: l’amoni i els fosfats. Així doncs, els resultats obtinguts a les
diferents estacions existents a l’àmbit d’estudi posen de manifest una molt bona
qualitat aigües amunt de la depuradora, que empitjora aigües avall a causa del
abocaments de nitrogen a medi hídric per part de la depuradora de Castell-Platja
d’Aro.
Molt bona qualitat de les aigües de bany
Durant la darrera dècada la qualitat de les aigües de bany a les platges de Castell-Platja d’Aro i
Santa Cristina d’Aro ha estat molt bona, segons els resultats del programa de vigilància i
informació de l’estat de les platges i zones de bany interior, impulsat per l’Agència Catalana de
l’Aigua.
Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro estan inclosos en la relació d’aqüífers protegits
(Decret 328/1988), però no, en canvi, en la designació de zones vulnerables en relació a la
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries
Elevada vulnerabilitat de l’aqüífer del Ridaura

La vulnerabilitat dels aqüífers que composen la massa dels al·luvials del Baix Empordà
–en els que s’inclou l’aqüífer del Ridaura- es considera alta, atès que els materials
detrítics i al·luvials que configuren la massa d’aigua presenten una elevada
permeabilitat envers una determinada acció antròpica. Segons els estudis elaborats per
l’Agencia Catalana de l’Aigua en el marc de la Directiva Marc de l’Aigua, s’han definit
com a principals pressions i impactes sobre aquesta massa, els problemes d’intrusió
salina i el fet que és especialment vulnerable a la contaminació per nitrats.
Presència d’activitats extractives en el territori
Un altre tipus de pressió que s’exerceix sobre el medi natural són les explotacions extractives
que originen un fort impacte acústic i visual sobre el paisatge.
A l’àmbit d’estudi tots dos municipis tenen una explotació extractiva que afecten una superfície
total de 8,28 ha i que exploten granit i graves.
La regulació d’aquest tipus d’activitats es considera molt important perquè permet establir una
sèrie de condicions per garantir la protecció del medi i del paisatge. En aquest sentit, cap
municipi de l’àmbit d’estudi disposa de Pla Especial regulador o d’ordenança municipal de les
activitats extractives.
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Presència d’una activitat d’explotació d’aigües minerals
A l’àmbit d’estudi es localitza la deu i la planta embotelladora d’aigües de Salenys, la qual es va
declarar minero-medicinal i d’utilitat pública l’any 1946.
Destacada presència de fonts naturals
En l’àmbit d’estudi s’han pogut inventariar 49 fonts naturals, malgrat que no es descarta que
n’existeixin més a tot el territori o, simplement, s’hagin perdut amb el temps. Bona part
d’aquestes fonts es localitzen en propietat privada, motiu pel qual es desconeix la seva qualitat
hídrica.

Mapa entorn físic
Llegenda
Espais PEIN/XN 2000
Aqüífer protegit
Geozona (IEIGC)
Activitat extractiva
Estació meteorològica
Radar meteorològic
Fonts naturals
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2.1.3. Diagnosi municipal
Els punts de diagnosi concrets pel terme municipal de Castell-Platja d’Aro són:
PUNTS FORTS / OPORTUNITATS
Castell-Platja d’Aro té un 6% de la superfície municipal protegida.
El municipi té catalogats espais d’interès geològic.
Castell-Platja d’Aro disposa d’estació meteorològica.
Hi ha una estació d’aforament d’aigües superficials del Ridaura al terme municipal de
Santa Cristina d’Aro, que permet disposar d’informació relativa a cabals d’avinguda i
principalment de cabals circulants.
Excel·lent qualitat de les aigües de bany a sa Conca, Cala Rovira i a Platja d’Aro.
El municipi està elaborant una diagnosi del medi marí en el marc de l’Agenda 21.
Castell-Platja d’Aro no està designat zona vulnerable a la contaminació per nitrats
procedents de fonts agràries, segons Decrets 283/1998 i 476/2004, de 21 d’octubre.
A Castell-Platja d’Aro s’han inventariat 11 fonts naturals, de les quals 3 estan considerades
de concurrència pública.
PUNTS FEBLES / AMENACES
Elevada densitat de població (475,96 hab/km2).
Castell-Platja d’Aro està afectat parcialment pel Decret 328/1988 d’11 d’octubre,
d’aqüífers protegits.
Problemes de qualitat de les aigües superficials del Ridaura aigües avall de la depuradora
de Castell-d’Aro.
Elevada vulnerabilitat de l’aqüífer del Ridaura.
Hi ha una activitat extractiva de granit al municipi (Mas Nou) situada a prop del Club de
Golf Aro.
El municipi no disposa de cap ordenança reguladora de les activitats extractives.
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2.2. Anàlisi del territori
2.2.1. Objectius i criteris de sostenibilitat
El model territorial i l’ocupació del sòl d’un àmbit determinat són dels principals paràmetres
que determinen de forma molt marcada les línies que han de conduir en un major o menor grau
a un model de desenvolupament sostenible. Per tal d’avaluar el model territorial dels
municipis de l’àmbit d’estudi, s’estableixen uns criteris i objectius de sostenibilitat, que caldrà
incorporar en el Pla d’acció (PALS), i que es poden resumir tal com segueix:
Minimitzar el consum de sòl i racionalitzar el seu ús.
Fomentar les estructures urbanes compactes i plurifuncionals, per tal de tendir a un
sistema urbà compacte enfront del sistema urbà dispers o difús, menys eficient.
Fomentar la rehabilitació, la millora, reestructuració i/o la renovació dels propis nuclis
urbans, per aprofitar al màxim el teixit urbà existent i evitar expansions innecessàries.
Dotar als sistemes i teixits urbans, en la mesura que les característiques del nucli ho
necessitin, de més d’una centralitat, per tal de millorar tant l’accessibilitat com la
mobilitat interna i oferir diversos àmbits de servei compatibles amb la zonificació de la
xarxa urbana.
Establir un model de planejament adequat a la potencialitat de creixement previst i a la
capacitat d’acollida del territori en concret. En qualsevol cas, caldrà situar els sectors
que preveuen absorbir el creixement i expansió del nucli en els espais amb un interès
natural més baix.
Evitar l’aparició o la implementació de barreres físiques que impliquin una fragmentació
del territori i una limitació en la mobilitat interna dins del teixit urbà; i en el cas que
existeixin, establir mesures per tal de corregir-ho.
Dotar de figures de protecció del sòl no urbanitzable, per tal de conservar els valors
ecològics, potenciar la connexió entre espais, i preservar els elements naturals
emblemàtics al municipi, i de la mateixa manera, els sòls agrícoles i forestals.
Dissenyar un model territorial tenint en compte els sistemes de comunicació i les xarxes
internes per tal de potenciar una mobilitat sostenible, ja sigui en termes de reduir la
mobilitat obligada com de potenciar una accessibilitat plena.
Segons la Llei d’Urbanisme de Catalunya (Decret Legislatiu 1/2005) els planejaments
municipals han de:
1. Compactar i optimitzar el sòl urbà existent: És important que les noves àrees de
creixement urbà vagin en detriment de l’expansió urbana de forma extensiva i
afavoreixin un creixement urbà agrupat, és a dir, es tracta de propiciar un entorn
urbà compacte i amb una bona diversitat d’usos. És important afavorir la renovació i
rehabilitació d’àrees urbanes obsoletes i la dotació d’equipaments en el sòl urbà
consolidat. Cal adoptar densitats raonablement elevades que, sense caure en la
congestió, permetin tipologies urbanes més eficients i fomentin una riquesa i
diversitat més gran en les relacions socials i econòmiques.
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2. Cohesionar socialment i millorar les condicions de vida de la població: La
previsió de nous creixements urbans i la millora dels existents, junt amb la millora
dels equipaments i espais públics han de garantir assolir el llindar de qualitat de
vida i fomentar la cohesió social enfront del risc de segregació social, davant la
separació dels ciutadans sobre el territori en funció de la seva capacitat d’accés a
l’habitatge o davant els perills de la formació de guetos.
3. Cercar fórmules que permetin la flexibilitat i mixticitat dels usos del sòl:
Potenciar, sempre que sigui compatible, la mixticitat i la barreja de sòl residencial,
activitats econòmiques i equipaments i serveis, amb l’objectiu de millorar
l’accessibilitat dels ciutadans als serveis bàsics.
4. Foment de la construcció sostenible a favor de l’estalvi i l’ús eficient dels
recursos naturals: Dotar les noves àrees urbanitzables amb els sistemes adients
d’urbanització (xarxes separatives de clavegueram, soterrament de bona part dels
serveis i infraestructures, dotació de xarxa de fibra òptica i de gas, l’enllumenat
públic amb sistemes d’estalvi energètic o la utilització de sistemes ecològicament
sostenibles). De manera complementària caldria disposar dels instruments
normatius per tal d’afavorir la construcció sostenible, així com l’ús d’energies
alternatives,..., pels habitatges, tant de nova promoció com en la remodelació dels
existents.
5. Prevenció de riscos naturals i tecnològics: Considerar les àrees de risc en
l’assignació dels usos del sòl (zones inundables, inestables, amb risc d’incendi,...) i
regular de forma acurada la implantació d’activitats de risc.
6. Reducció i valorització dels residus: Fomentar la reutilització i reduir l’abocament
de residus mitjançant la promoció de la deixalleria i els sistemes de recollida
selectiva. Contemplar les millors alternatives d’ubicació dels contenidors de recollida
selectiva (àrees de vorera i àrees d’aportació) considerant el soterrament de
contenidors i la informatització de la recollida.
7. Prevenció i correcció de totes les formes de contaminació: Establir, o proposar,
normatives encaminades a reduir la contaminació produïda per les activitats, siguin
industrials i del sector terciari, com també i especialment de les activitats
ramaderes.
8. Preservar la qualitat del paisatge: Afavorir l’evolució harmònica del paisatge
d’acord amb els conceptes d’utilització racional del territori, de desenvolupament
urbanístic sostenible i de funcionalitat dels ecosistemes (principi establert a la Llei
8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge).
El model territorial a escala municipal es troba determinat per altres planejaments directors a
nivell supramunicipal, que estableixen les directrius bàsiques que cal seguir a l’hora de
dissenyar un planejament urbanístic general i derivat. Aquests planejaments superiors a
l’àmbit de l’Agenda 21 són:
Pla Territorial General de Catalunya (PTGC), aprovat per la Llei 1/95.
Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, pendent d’aprovació.
Pla director territorial de l’Empordà, aprovat per l’Acord GOV/130/2006.
Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC) aprovat l’any 2005.
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Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrat per sectors de sòl urbanitzable
delimitat sense el pla parcial aprovat (PDUSC2) aprovat l’any 2005.
Pla d’Espais d’Interès Natural, aprovat mitjançant el Decret 328/1992.
Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya 2006-2026.
Pla de ports de Catalunya (2007-2015)

2.2.2. Diagnosi de l’àmbit d’estudi
Les consideracions de diagnosi de l’àmbit territorial de l’Agenda 21 –Castell-Platja d’Aro i Santa
Cristina d’Aro– són els següents, pel que fa als diferents aspectes de territori (usos del sòl,
planejament, qualitat dels espais públics, etc.):
Canvis significatius en els usos del sòl durant els últims anys, sobretot pel que fa a
l’augment de superfície urbanitzada i de la superfície ocupada per infraestructures
En un període de 15 anys (1987-2002) s’han anat consolidant els principals nuclis urbans i les
zones industrials i comercials, en un procés d’artificialització del sòl en què el total de sòl
ocupat per usos urbans i infraestructures viàries s’ha situat pràcticament entorn un 15% de la
superfície total del territori de l’Agenda 21 (dades de l’any 2002).
En contraposició els conreus de secà (sobretot de cereals i farratges) i de regadiu –prop del 10%
de la superfície de l’àmbit, any 2002–, ubicats a la Vall d’Aro entorn dels sòls urbans, han anat
cedint superfície a les urbanitzacions, als nuclis i a les infraestructures, com a conseqüència
del desenvolupament turístic de la segona dècada del segle XX.
No obstant, la major extensió de territori és ocupada per boscos d’escleròfil·les –que
representen pràcticament el 30% del sòl de l’àmbit d’estudi (any 2002)–, dominats
principalment per suredes Quercus suber i boscos mixts de suredes i pins Pinus spp. que es
concentren sobretot al N de l’àmbit (Massís de Gavarres) i al S (Massís de Cadiretes).
Segueixen en representativitat els boscos d’aciculifolis representats per pinedes de pi pinyer
Pinus pinea i de pi pinastre Pinus pinaster, amb un 23% de la superfície de l’àmbit d’estudi (any
2002); intercalats en les bosquines i prats (amb un 22% de la superfície total, any 2002) i
representades per bruguerars de bruc boal (Erica arborea) i matollars (estepars i brolles)
silicícoles de terra baixa.
El 47% de la superfície de l’àmbit de l’Agenda 21 està protegida pel seu interès natural tot i
que no hi ha cap figura de protecció especial
Els espais del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) aprovats segons el Decret 328/1992 de 14
de desembre, a l’àmbit de l’Agenda 21 són:
PEIN de les Gavarres: El Pla especial de delimitació de les Gavarres es va aprovar
definitivament el 06/06/2006 i es va pulicar al DOGC núm. 4677 el 17/07/2006. Amb
130 ha a Castell-Platja d’Aro i 2.666 ha a Santa Cristina d’Aro.
PEIN del Massís de Cadiretes: El pla especial de delimitació del Massís de Cadiretes es
va aprovar definitivament el 14/12/2004 i es va publicar al DOGC núm. 4296 el
07/01/2005. Amb 1.384 ha a Santa Cristina d’Aro.
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Tanmateix, ni el PEIN de les Gavarres ni el PEIN de Cadiretes, ubicats a l’àmbit de l’Agenda 21,
compten amb Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge aprovat definitivament
pel govern de la Generalitat de Catalunya, només amb el Pla especial de delimitació.
Pel que fa als espais inclosos en la Xarxa Natura 2000 a l’àmbit són:
Massís de Cadiretes (espai de muntanya litoral i espai marí) que coincideix en part amb
la delimitació de l’espai PEIN del Massís de Cadiretes. És Zona d’Especial Protecció per a
les Aus i Lloc d’Interès Comunitari.
Les Gavarres (espai de muntanya litoral), que coincideix parcialment amb la delimitació
de l’espai PEIN de les Gavarres. És Lloc d’Interès Comunitari.
Altrament, no hi ha cap figura de protecció especial (Parcs Naturals, Reserves Natural
Parcials, Reserves Naturals Integrals, etc.) a l’àmbit d’estudi atenent al fet que les espècies de
flora i fauna presents són genèriques, tot i que es detecten alguns endemismes o espècies
eurosiberianes a partir de les quals caldria valorar la possibilitat de tramitar figures de
protecció especial.
El planejament territorial i urbanístic directriu estableix estratègies en els espais oberts, els
assentaments i les infraestructures
El Pla Director Territorial de l’Empordà (2006) defineix una xarxa d’espais naturals, identifica
els terrenys amb valors agrícoles i defineix estratègies comunes per als espais oberts que han
de ser una eina útil per a la planificació i la gestió dels espais lliures a nivell comarcal i local. En
relació amb els assentaments, estableix les estratègies a assolir en conjunt i estableix
estratègies de creixement concretes per a cada nucli i àrea urbana, configurant un marc de
creixement urbà que caldrà ser adaptat als planejaments generals dels municipis:
-

El camp de golf Costa Brava i la zona d’equipaments prevista al Molí d’en Reixach de Santa
Cristina d’Aro s’estableix com a Àmbit a extingir o reduir.

-

El nucli de Solius com a àmbit de millora i compleció. L’objectiu d’aquesta estratègia és la
recuperació i millora d’aquests nuclis com a patrimoni urbanístic, mitjançant el foment de la
residència associada a les activitats rurals, a les activitats professionals desconcentrades, i a
la segona residència de reutilització, i també als serveis turístics de qualitat i petita escala.

-

El nucli de Romanyà de la Selva com a àmbit de manteniment del caràcter rural. El qual
recull dos tipus d’entitats: les que presenten una estructura compacta, de petita magnitud,
resultat de l’adaptació morfològica a una singularitat del territori, i estableix que es
mantingui aquesta configuració.

-

El nucli de Platja d’Aro com a àmbit de canvi d’ús i reforma. El qual s’assenyala en
aquelles àrees que caldria transformar per a què tinguin una funció en el territori que
aprofiti millor, des del punt de vista de l’interès públic, els avantatges de la seva
localització.

-

Als nuclis de Castell d’Aro i Santa Cristina d’Aro com a àmbit de creixement moderat. El
Pla estableix aquesta estratègia en aquells nuclis o àrees de mitjana o petita dimensió
urbana que, sense l’objectiu d’augmentar el seu pes relatiu en el territori, per les seves
condicions de sòl i de connectivitat poden tenir un creixement proporcionat a la seva
realitat física com a àrees urbanes. A les àrees que tinguin assignada aquesta estratègia, els
plans d’ordenació urbanística municipal podran fer propostes d’extensió de l’àrea urbana
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existent, que de forma orientativa, permetran creixements de fins el 30% de l’àrea urbana
existent.
-

El Pla també estableix separadors urbans a les zones del torrent de Canyet i entre Can
Manel i el Mas Nou (al terme de Castell-Platja d’Aro). Un separador urbà es defineix com
una limitació física a l’extensió urbana. En aquests àmbits el Pla hi defineix límits específics
que no han d’ésser excedits per l’extensió de la urbanització i l’obligació de mantenir
franges de sòl no urbanitzable que evitin el contacte entre possibles extensions urbanes.
L’amplada d’aquests separadors no ha d’ésser inferior a 500 metres, llevat dels casos en
què les situacions no ho permetin.

-

Finalment, el Pla ja preveia el condicionament i desdoblament de la C-31.

Per altra banda, cal considerar altres figures de planejament que si bé no són plans en si
mateixos, sí que actuen com a marc per a l’establiment de directrius urbanístiques com és el
cas del Catàleg del paisatge de les comarques gironines (actualment en tràmit). Convé que
els seus criteris s’integrin en totes les fases de desenvolupament tant dels planejaments
generals com derivats.
El Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner protegeix el sòl no urbanitzable dels primers
500 metres de la línia de costa. El Pla estableix la màxima protecció per a Punta Prima i
Punta d’en Pau, i també protegeix el Parc de Treumal a terme de Castell-Platja d’Aro.
El Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC) de l’any 2005, és un instrument de
planejament urbanístic supramunicipal, elaborat d’acord amb la legislació urbanística catalana
(Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, modificada per la Llei 10/2004, de 24 de desembre).
El Pla vol ser un instrument adequat per ordenar el sistema costaner de Catalunya des dels
principis que inspiren el desenvolupament urbanístic sostenible i la defensa de l’interès general
pel que fa al canvi dels usos del sòl.
Respecte d’aquests àmbits, el Pla director preveu la classificació, la categoria i les subcategories
de futur del sòl que abasten i estableix les directrius i determinacions que resta subjecta la
regulació dels respectius règims del sòl.
La classe i categoria del sòl inclòs en les unitats territorials de regulació de sòl costaner (UTRC), serà la de sòl no urbanitzable costaner.
Concretament, al municipi de Castell-Platja d’Aro el PDUSC I identifica dues unitats territorials
de regulació de sòl costaner C1 i una unitat territorial de regulació de sòl costaner especial
(UTRCE) que es divideix en: UTRC-073b–Punta d’en Pau, UTRC-072b–Punta Prima i l’UTR072CE–Parc de Treumal.
A l’àmbit de l’Agenda 21 no hi ha cap sector de sòl urbanitzable on s’hi defineixin actuacions
específiques del PDUSC-2 Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrat per
sectors de sòl urbanitzable delimitat sense el pla parcial aprovat.
El Pla d’Infraestructures de transport de Catalunya preveu el desdoblament de l’anomenada
Anella de les Gavarres (C-65/C-31/C-66) i la previsió d’un tramvia intercomarcal, també
entorn de les Gavarres. Fets que per un costat impliquen una millora en la mobilitat però,
per l’altre, un perjudici per la connectivitat ecològica de l’espai natural de les Gavarres.
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La Secretaria per a la Mobilitat ha elaborat el projecte del Pla d’infraestructures de transport de
Catalunya (PITC) amb l’objectiu de definir de manera integrada la xarxa d’infraestructures
ferroviàries i viàries necessàries per a Catalunya amb l’horitzó temporal de l’any 2026.
Les propostes del PITC per la xarxa viària a l’àmbit d’estudi fan referència principalment a
ampliacions i condicionaments de l’actual sistema de comunicacions, ja recollides en el PDTE:
Eixos d’accés a la Costa Brava i pla de l’Estany
Anella de les Gavarres (C-65/C-31/C-66): Desdoblament de la C-65 entre Girona i
Llagostera. Desdoblament de la C-31 entre Platja d’Aro i Torrent. Desdoblament de la C66 entre Torrent i Medinyà.
Autovia Maçanet - Llagostera (C-35) C-35: Desdoblament entre Maçanet de la Selva i
Llagostera.
Les següents intervencions en la xarxa ferroviària tindrien una incidència indirecta en els
municipis de la present Agenda 21:
Nou tren tramvia aeroport de Girona - Girona - Flaçà - Costa Brava: Implantació d’un
sistema de tren tramvia entre l’aeroport, la ciutat de Girona, Flaçà i la Costa Brava.
L’estimació pressupostària d’aquesta actuació és de 160 M€ i l’administració competent
és l'Administració de la Generalitat. Aquesta actuació es programarà d’acord amb un
estudi de viabilitat que tindrà en compte els treballs que puguin ser elaborats per les
administracions locals.
Proposta de nou tren tramvia Girona - Sant Feliu: L’estudi de viabilitat que s’efectuarà
per a cadascun d’aquests corredors analitzarà quin és el mode de transport públic més
eficient. Malgrat que l’horitzó final pugui ser establir un corredor ferroviari o tramviaire,
l’estudi de viabilitat abordarà l’anàlisi de la possible implantació en primera fase de
modes més lleugers, com plataformes segregades de bus, que en un futur puguin
migrar cap a l’opció tramviaire o ferroviària.
En aquest sentit, la Diputació de Girona ha realitzat un Estudi de viabilitat d’un tramvia
intercomarcal a les comarques gironines (any 2008).
El POUM de Castell-Platja d’Aro es troba en procés de redacció i té com a principals objectius
incorporar criteris de sostenibilitat ambiental, regular millor el sòl no urbanitzable i donar
compliment a la nova llei d’urbanisme.
Tot i que el Pla General d’Ordenació Urbana PGOU vigent (del 1990) protegeix el sòl no
urbanitzable amb claus específiques, no té en compte criteris de connectivitat ecològica ni de
sostenibilitat ambiental en la resta de sòl urbà o urbanitzable.
Les previsions del PGOU han estat en la seva major part complertes, en especial pel que
respecta a les previsions de creixement, tant dels sectors residencials com de serveis. Des de la
perspectiva actual, aquest desenvolupament ha comportat, junt amb l’expansió globalment
positiva de la ciutat, desajustos que es reflecteixen en la descompensació de les densitats i
tipologies edificatòries en zones molt properes.
El planejament vigent té un potencial residencial de més de 3.000 habitatges en sectors
urbanitzables, i en sòl urbà encara hi ha entre 500 i 1.000 habitatges més que no s’han
construït. Per tant s’estima que el potencial residencial del PGOU a Castell-Platja d’Aro és de
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4.000 habitatges, suficient pel creixement vegetatitu de la població resident. Tanmateix, seria
convenient que aquesta evolució urbanística seguís criteris més sostenibles que els que
històricament s’han seguit al municipi.
En aquest sentit, aproximadament un 70% dels habitatges de Castell-Platja d’Aro són
segones residències i un 7,5% són habitatges buits (dades de l’any 2001).
El model urbanístic de Castell-Platja d’Aro compta amb tipologies edificatòries poc sostenibles.
En les zones de costa s’hi ha desenvolupat una gran concentració edificatòria (alta densitat
d’habitatges amb un consum elevat de recursos naturals i de serveis); i en les zones
muntanyoses i d’interior, sovint dins l’espai natural de les Gavarres, s’hi ha desenvolupat un
model de creixement en taca d’oli (cases unifamiliars amb un consum elevat de sòl).
Fins al moment, el creixement urbanístic de les diferents zones urbanitzades no ha estat
homogeni i ha evidenciat una manca de sistemes i criteris generals que estructurin el conjunt
del municipi. La baixa densitat en les zones muntanyoses i el model urbanístic fa que gairebé
un terç de la superfície municipal de Castell-Platja d’Aro estigui urbanitzada.
En aquest sentit, són reptes del POUM de Castell-Platja d’Aro en redacció:

-

En primer lloc, resoldre la gestió que comporta el fet que el PGOU vigent va qualificar
importants bosses de terreny com sistemes i zones verdes sense incloure-les en àmbits
de gestió urbanística, execució que aboca a l’Ajuntament a promoure els corresponents
expedients expropiadors amb càrrec al pressupost municipal.

-

El canvi de marc urbanístic, amb l’aprovació de la Llei d’Urbanisme de Catalunya,
requereix la necessitat d’adaptar el planejament vigent a les actuals terminologies i a les
figures urbanístiques vigents per a l’execució del planejament.

-

La necessitat d’analitzar els requeriments del municipi per tal de tenir una perspectiva
suficient a l’hora d’implantar els habitatges en règim de protecció oficial que resultin de
l’execució del planejament.

-

Contemplar les incidències del planejament territorial que conflueix en el municipi,
principalment el Pla director territorial de l’Empordà, el Pla director del sistema
costaner, i el Pla d’espais d’interès natural del Catalunya.

-

Efectuar operacions puntuals de “cirurgia urbanística” per completar i sorgir diferents
buits en zones urbanes. Proposar àmbits de reforma interior, reurbanització i/o
modificar el model urbanístic.

-

Especialment, oferir una millor regulació per tal de permetre harmonitzar aquest
desenvolupament urbanístic amb el model turístic dels usos del sòl.

-

Així mateix, preveure, completar o implantar els sistemes de subministrament de
serveis públics que garanteixin aquest subministrament en les temporades estivals amb
gran afluència de població al municipi.

-

Ordenar els usos dels terrenys no urbanitzables situats a la Vall d’Aro.

-

Definir la relació entre el sòl urbà i el sol no urbanitzable, tant en els punts de
confluència –les “façanes”– com en els punts a on un i altre s’interrelacionen, com per
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exemple entorn les lleres de rieres, que envoltades per les zones urbanes, poden
esdevenir franges d’espais lliures i de vegetació que penetren dins del teixit urbà,
afavorint així la connectivitat d’espais lliures i esponjant el sòl urbà.
Finalment, cal apuntar la necessitat de promoure els Plans especials de protecció dels entorns
de s’Agaró i el nucli històric de Castell d’Aro.
El municipi de Santa Cristina d’Aro disposa de POUM des del 2007 per la qual cosa incorpora
criteris de sostenibilitat ambiental en l’ordenació del sòl.
Fins al moment, el creixement urbanístic de les diferents zones urbanitzades no ha estat
homogeni i ha evidenciat un manca de sistemes i criteris generals que estructurin el conjunt del
municipi. Altrament, el creixement en taca d’oli mitjançant habitatges unifamiliars en
urbanitzacions aïllades del nucli (i sovint ubicades en espais naturals protegits), ha suposat un
elevat consum de sòl i de recursos naturals.
El POUM de Santa Cristina d’Aro (del 2007) preveu el redefinició de les urbanitzacions
disperses en el territori, limita el creixement de baixa densitat edificatòria i prioritza la
construcció en els buits urbans que han sorgit com a conseqüència del model urbanístic de
creixement en “taca d’oli” que s’ha seguit fins ara.
Per tant, el POUM vigent té com a objectiu la qualificació i l’ordenació dels diferents buits
urbans que el sistema de creixement per àrees o sectors independents que s’ha dut a terme
fins ara, ha deixat situat enmig d’àrees ja qualificades o consolidades. Això permetrà
estructurar i cohesionar les diferents àrees urbanes existents, i propiciar l’obertura de la xarxa
viària necessària per a tal fi.
Per a les urbanitzacions, el POUM ha mantingut com a criteri, el de no ampliar les àrees ja
existents a fi de facilitar la consolidació d’aquestes, i en el cas de Sant Miquel d’Aro s’han
desqualificat part de les àrees que no s’han executat per raó de la seva dificultat orogràfica i
poca adequació al mercat immobiliari, per tal de reduir les construccions de les àrees de
pendent molt elevada i de les carenes, evitant l’impacte paisatgístic que això comporta i
facilitant l’execució de les obres d’urbanització de la resta del sector.
El POUM proposa 955 habitatges nous en densitat mitges, compreses entre 30 i 50 habitatges
per hectàrea, mentre que només hi ha 127 nous habitatges amb densitats baixes, entre 8 i 15
habitatges per hectàrea, i desqualifica 576 habitatges de densitats molt baixes, inferiors als 5
habitatges per hectàrea. Per a sostre d’activitats econòmiques el POUM qualifica 219.385 m2 de
sostre nous.
En aquest sentit, aproximadament un 50% dels habitatges de Santa Cristina d’Aro són
segones residències i un 3,63% són habitatges buits (dades de l’any 2001).
Altrament, la preservació del sistema general d’espais lliures públics del POUM de Santa
Cristina d’Aro, respon a la proporció de 73,53 m2 d’espais lliures per cada 100 m2 de sostre
residencial màxim admès, molt per sobre del mínim exigit de 20 m2 d’espais lliures per cada
100m2 de sostre.
Els termes municipals de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro presenten molt sòl
urbanitzat en pendents superiors al 20%, fet que suposa un perjudici ambiental i que la
vialitat a les urbanitzacions sigui dolenta.
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Les urbanitzacions a les zones muntanyoses aïllades dels nuclis urbans suposen una petjada
ecològica considerable amb un consum elevat de recursos naturals i de demanda de serveis.
Fins al moment, el creixement urbanístic de les diferents zones urbanitzades no ha estat
homogeni i ha evidenciat una manca de sistemes i criteris generals que estructurin el conjunt
del municipi. Altrament, el creixement en taca d’oli mitjançant habitatges unifamiliars en
urbanitzacions aïllades del nucli (i sovint ubicades en espais naturals protegits), ha suposat
un elevat consum de sòl i de recursos naturals.
La vialitat de les urbanitzacions, en la majoria dels casos, presenta males condicions de
seguretat i de comoditat per als vianants. Les voreres són estretes o absents, les parcel·les són
grans i el pendent és molt fort, superior al 12% en molts casos, i sovint el ferm es trova aixecat
o en mal estat.
Altrament, les urbanitzacions aïllades, i sovint de segones residències, suposen perjudicis com
l’abocament incontrolat de residus i l’hiperfreqüentació en espais naturals periurbans amb
interès local. En aquest sentit, destaquen la Pineda de Treumal, i el Puig-Pinell, a Castell-Platja
d’Aro; i el Bosc d’en Provençal i les diverses urbanitzacions de Santa Cristina d’Aro (Sant Miquel
d’Aro, Vall Repós, Bell-lloc, Roca de Malvet, Les Teules, Mas Pla, Golf Costa Brava, Can Reixac,
Mas Trempat, Rosamar), així com al llarg del curs del riu Ridaura al seu pas pel nucli.
Els termes municipals de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro concentren una important
superfície destinada a infraestrcuctures viàries, les quals, per la seva intensitat de trànsit
suposen una barrera infranquejable per la connectivitat ecològica i l’aïllament dels espais
naturals de les Gavarres, Cadiretes i del riu Ridaura.
A l’àmbit de l’Agenda 21 les carreteres principals (C-31 i C-65) esdevenen barreres
infranquejables per a la fauna atès que tenen una IMD superior a 10.000 vehicles, fet que
s’agreuja encara més als mesos d’estiu. Aquests són els principals elements que perjudiquen la
connectivitat entre els espais oberts de Cadiretes i les Gavarres.
Cal evitar el continu urbà entre els nuclis de Castell d’Aro i Santa Cristina d’Aro fet que
podria suposar un perjudici per la connectivitat ecològica.
El desenvolupament urbanístic de la franja litoral i reralitoral ha transformat algunes zones en
un continu urbà. Les àrees naturals que encara resten al voltant d’aquests teixits urbans poden
actuar com a separadors urbans o anelles verdes de contenció del creixement a la vegada que
contribueixen a millorar l’estructura territorial i a crear zones de lleure per a la població.
Aquestes zones compleixen també amb la funció d’amortir l’impacte de les zones urbanes
sobre els espais protegits. En aquest sentit, és indispensable evitar urbanísticament un continu
urbà entre els nuclis de Santa Cristina d’Aro i Castell d’Aro, protegint l’àmbit de la riera de
Canyet, essent aquest un connector de primer ordre.
El patrimoni cultural i arquitectònic existent al territori és molt ampli, i es disposa d’una
catalogació dels mateixos a nivell local i comarcal
Els municipis que conformen la present Agenda 21 compten amb un important patrimoni
cultural (arquitectònic, arqueològic i paleontològic) que queda palès amb més de 151 elements
inclosos en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Catalunya del Departament
de Cultura i Mitjans de Comunicació.

-15-

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

En aquest inventari, el Patrimoni cultural immoble de Catalunya està constituït, segons les
categories de protecció, pels Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN), els Béns Culturals
d’Interès Local (BCIL) i la resta de béns que malgrat no haver estat catalogats com a BCIN o
BCIL reuneixen els valors descrits anteriorment.
En aquest sentit, són patrimoni BCIN: Castell de Benedormiens o Castell d’Aro, Can Riambau,
Can Daussà, Can Sicars, Can Bas, Conjunt històric de Castell d’Aro, S’Agaró, i Torre Seguera a
Castell-Platja d’Aro; i Dolmen d’en Daina, i Castell de Solius a Santa Cristina d’Aro.
A banda dels elements catalogats a l’Inventari de la Generalitat, el PGOU de Castell-Platja
d’Aro compta amb l’Annex VI Catàlegs d’elements de valor arquitectònic i patrimonial, en el
qual s’hi recullen els elements i les mesures específiques a aplicar. Altrament, s’han realitzat
diversos estudis dels valors patrimonials del municipi (Inventari del patrimoni arqueològic i
paleontològic de Castell-Platja d’Aro, Intervenció arqueològica a les obres de desdoblament de
la carretera C-31. Tram Castell-Platja d’Aro – Palamós - Els gravats de Fenals d’Aro i Puig
Romaní, etc.)
El POUM de Castell-Platja d’Aro en redacció, incorporarà, tal com estableix la legislació, un
Catàleg de protecció del patrimoni, així com un Catàleg de masies i cases rurals.
Pel que fa al municipi de Santa Cristina d’Aro, ates que es compta amb POUM recent, ja es
disposa d’un Catàleg del Patrimoni arquitectònic i dels elements d’interès històric i artístic
de Santa Cristina d’Aro, i d’un Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, els
quals determinen espais d’expectativa arqueològica i edificis i elements catalogats.
A nivell de Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en major o menor mesura, i a nivell local, s’ha
impulsat aquest patrimoni mitjançant la definició i senyalització d’itineraris i actuacions
d’educació per al major coneixement d’aquest patrimoni.
Tanmateix, convé la restauració i la recuperació d’aquest patrimoni, que en molts casos es
troba en mal estat, tal com s’ha recollit de les aportacions dels fòrums de participació
ciutadana.
Importància del tractament dels espais de transició entre el límit urbà i l’entorn natural, que
sovint s’esdevé bruscament
L’existència d’urbanitzacions aïllades i de nuclis urbans de dimensions reduïdes fa que el medi
natural sigui fàcilment accessible. Això implica que les funcions ambientals i socials dels espais
verds urbans es vegi reduïda en comparació amb la funció que aquests desenvolupen en àrees
urbanes més extenses. En canvi, prenen més importància els espais de transició entre el sòl
urbà i l’entorn natural, és a dir, un acurat disseny d’aquests espais implica reforçar el contacte
entre els residents del nucli i l’espai natural. Aquests espais de transició es troben més o menys
gestionats en funció de cada nucli.
La transició entre els nuclis urbans i el sòl no urbanitzable, s’ha de tractar adequadament amb
zones d’hortes, conreus i espais enjardinats, sobretot en els espais de transició amb els
cursos fluvials principals com el riu Ridaura i els seus efluents prinipals (que a més
concentren risc d’inundació).
En aquest sentit, destaquen com a espais periurbans degradats les zones pròximes al riu
Ridaura, l’entorn de Vall Repós, de la urbanització Golf Costa Brava, Sant Miquel d’Aro,
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Rosamar, Can Reixac, etc. (a Santa Cristina d’Aro); i el Mas Nou, Fenals, el Treumal, etc. (a
Castell-Platja d’Aro).
Desigual tractament dels espais públics urbans pel que fa al confort de la vialitat per als
vianants (existència de barreres arquitectòniques per a persones amb mobilitat reduïda,
voreres estretes o amb calçades úniques, mal estat del ferm, etc.)
És observable una diferència qualitativa remarcable entre els vials dels nuclis històrics i de les
urbanitzacions disperses que han estat reurbanitzats en els últims anys, d’aquells que
mantenen l’estructura de dècades anteriors. Les millores que s’han dut a terme en aquest
impliquen, sovint, la supressió de les minúscules voreres a favor de la implantació de calçades
úniques que comporten un canvi de paradigma, tot situant al vianant i no a l’automòbil com a
principal usuari de la vialitat interna d’aquest nuclis antics. Per tal d’evitar l’ocupació de la via
pública per part dels vehicles és necessari regular l’aparcament i el trànsit, alhora que establir
limitacions.
D’altra banda, en general, en les àrees urbanes més antigues es manté el cablejat aeri entre
façanes, sobretot a Castell d’Aro, al nucli turístic de Platja d’Aro, a Romanyà de la Selva, al casc
antic de Santa Cristina d’Aro, a Solius, etc. Això suposa l’empobriment de la qualitat de l’espai
públic, arribant a trobar-se punts d’elevada acumulació de cables. La seva substitució per
cablejat soterrat és una actuació que permetria millorar sensiblement la percepció del paisatge
urbà d’aquestes àrees.
Als nuclis de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró encara s’hi troben barreres arquitectòniques
per a les persones amb mobilitat reduïda i s’hi detecta problemes d’incivisme pel que fa a
l’aparcament, ja que sovint s’estaciona en zones no permeses o sobre les voreres. En aquest
sentit, el municipi compta amb un Pla d’accessibilitat aprovat.
Pel que fa a Santa Cristina d’Aro, actualment el municipi no disposa de carrers peatonals,
encara s’hi troben carrers al nucli antic i equipaments amb barreres arquitectòniques per a
persones amb mobilitat reduïda, carrers amb voreres insuficients per al pas d’un vehicle i un
vianant alhora i zones amb cablejat aeri en mal estat que malmeten la qualitat de l’espai
públic.
La major part dels nuclis i urbanitzacions de l’Agenda 21 compten només amb places dures i
amb pocs espais de transició entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable. En general, es considera
necessari un tractament més acurat dels espais periurbans.
Tanmateix, ambdós municipis disposen d’espais amb jocs infantils públics de qualitat i tenen
engegats o ejecutats projectes per a l’adequació de Parcs i Itineraris de Salut (Dipsalut).
D’altra banda, pràcticament cap equipament municipal està adequat amb rampes i baranes per
a persones amb mobilitat reduïda.
Pel que fa a la disponibilitat de zones d’aparcament, ambdós municipis disposen de suficients
places d’aparcament públic per als residents i als visitants.
Una extensa xarxa de camins gestionada a diferents nivells per les administracions actuants
al territori
El Consell Comarcal del Baix Empordà està realitzant un Inventari de camins de la comarca.
Aquest inventari respon a objectius de prevenció d’incendis i recull tots els camins de més de
2,5 m d’amplada, donant compliment a la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés
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motoritzat al medi natural. Aquesta caracterització acurada de la xarxa de camins rurals no és
consultable atès que encara no ha estat finalitzada ni aprovada.
Tanmateix, cal destacar la gran quantitat d’iniciatives que han desenvolupat les administracions
actuants al territori de la present Agenda 21 per tal de desenvolupar, donar a conèixer i
conservar diferents itineraris pedestres i rutes cicloturístiques, així com la via verda o la ruta de
l’antic carrilet. En aquest sentit, han desenvolupat un important paper el Consell Comarcal del
Baix Empordà, la Diputació de Girona (DIPSALUT), i els mateixos Ajuntaments de Castell-Platja
d’Aro i Santa Cristina d’Aro, per tal de fomentar un turisme actiu i potenciar el coneixement del
territori.
En concret destaquen:

-

La xarxa de senders: Ruta de Sant Marc i Riera de Molins, Ruta de les Cales i Roques
Martines (a Castell-Platja d’Aro), i Ruta dels Menhirs, Dolmens i Suros Centenaris, Ruta
de les Gorges de Salenys (a Santa Cristina d’Aro), entre d’altres.

-

Les rutes cicloturístiques: Via verda o Ruta del Carrilet (amb un centre BTT a Castell
d’Aro) que vertebra altres rutes locals (la Vall d’Aro, el Castell de Solius, la vall de Sant
Amanç, la Gavarra marítima, entre d’altres.

-

El sender de gran recorregut GR-92 Sender del Mediterrani.

-

Els camins de ronda: Cala Belladona a Cavall Bernat, Sa Conca a Platja del Racó de
s’Agaró, entre d’altres.

-

Vies ferrades i camins equipats a Santa Cristina d’Aro: via ferrada de les Gorgues de
Salenys, la via ferrada de les Agulles Rodones i el camí equipat dels Carcaixells.

-

Itineraris i Parcs de Salut (Dipsalut)

-

Senyalitzacions a nivell local que faciliten l’accés a determinats indrets d’interès
històric, patrimonial i natural.

En conclusió, l’àmbit de l’Agenda 21 presenta una xarxa de camins rurals molt ben
estructurada i senyalitzada que potencia realment un turisme actiu, tot i que, hi ha punts on
l’accessibilitat als espais naturals s’hauria de restringir per evitar-ne la sobrefreqüentació, per
exemple, a la llera i al llit del riu Ridaura i als seus efluents, a les proximitats de zones humides
i dels espais naturals d’interès local, etc.
Per últim, destacar que la redacció d’un Pla d’ordenació de camins a nivell supramunicipal
comportaria ampliar la gestió dels camins existents al medi rural, establint les actuacions de
manteniment necessàries i la regulació de l’accés.
Existència de vies ferrates i àrees d’escalada a Santa Cristina d’Aro amb un alt índex de
visites, que presenten instal·lacions deteriorades, esdevenint un risc per a la seguretat de les
persones i una hiperfreqüentació en el medi natural en determinants moments de l’any.
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Superfície de sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable d’acord amb el planejament general
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2.2.3. Diagnosi municipal
Els punts de diagnosi concrets pel terme municpal de Castell-Platja d’Aro són:
PUNTS FORTS / OPORTUNITATS
El Pla Director Territorial de l’Empordà estableix com a àmbit de canvi d’ús i reforma
el nucli de Platja d’Aro.
El Pla Director Territorial de l’Empordà estableix com a àmbit de creixement moderat
el nucli de Castell d’Aro.
El Pla Director Territorial de l’Empordà estableix separadors urbans a les zones del
torrent de Canyet, per tal d’evitar un continu urbà entre Santa Cristina d’Aro i Castell
d’Aro, i entre Can Manel i el Mas Nou, essent l’amplada d’aquests separadors no
inferior a 500m.
Pel que fa els espais oberts, el Pla Director Territorial de l’Empordà qualifica la Vall
d’Aro com a Xarxa d’Espais Naturals, i defineix com a sòl d’alt valor agrícola i
connector la part central del municipi.
El planejament vigent del municipi (PGOU del 1990) incorpora alguns criteris de
sostenibilitat urbanística i regula el sòl no urbanitzable mitjançant claus específiques
(zona agrícola preferent, zona rural, zona de protecció ecològica, zona de protecció
paisatgística).
El POUM de Castell-Platja d’Aro es troba en procés de redacció i té com a principals
objectius incorporar criteris de sostenibilitat ambiental, regular millor el sòl no
urbanitzable i donar compliment a la nova Llei d’urbanisme 1/2005.
Atenent als sectors urbanitzables programats i no programats que no han estat
desenvolupats, s’estima que el potencial residencial del PGOU a Castell-Platja d’Aro és
de 4.000 habitatges, suficient pel creixement vegetatiu de la població resident.
El municipi disposa d’espais públics de qualitat i de jocs infantils, i té en execució un
projecte per a l’adequació d’itineraris i parcs de salut (Dipsalut).
El 6% de la superfície municipal de Castell-Platja d’Aro està protegida pel Pla d’Espais
d’Interès Natural i/o per la Xarxa Natura 2000. Tot i que no hi ha cap figura de
protecció especial (Reserva Natural Parcial, Reserva Natural Integral, Parc Natural, etc.)
Castell-Platja d’Aro disposa d’un ric patrimoni arquitectònic i arqueològic que amb la
redacció del POUM es recollirà i protegirà en el Catàleg de protecció del patrimoni i en
el Catàleg de masies i cases rurals.
Es detecta un elevat potencial natural a Castell-Platja d’Aro, amb espais lliures
conservats i espais seminaturalitzats dins la trama urbana: Bosc d’en Candell, Parc dels
Estanys, Bassa de les Reinetes, Puig Pinell, Pineda d’en Bas, Parc dels enamorats, i
Pineda de Treumal (Puig d’en Pitxolí), etc.
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Els espais públics i les zones verdes de Castell-Platja d’Aro tenen una considerable
qualitat urbanística.
A Castell-Platja d’Aro, els treballs el POUM estan en redacció, per tal que el
planejament general s’ajusti a la situació actual del municipi, en consonància amb les
directrius establertes pels planejaments de rang superior (Pla Director Territorial de
l’Empordà, Pla Director Urbanístic del Sòl No Urbanitzat de la Serra de Rodes i entorns,
etc.), per tal que consideri els aspectes ambientals i que doni compliment a la Llei
d’urbanisme 1/2005 desenvolupada pel Decret 305/2006. Tanmateix, actualment es
disposa de Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de l’any 1990, que regula claus
específiques del sòl no urbanitzable.
PUNTS FEBLES / AMENACES
Fins al moment, el creixement urbanístic de les diferents zones urbanitzades no ha
estat homogeni i ha evidenciat un manca de sistemes i criteris generals que estructurin
el conjunt del municipi. Altrament, el creixement en taca d’oli mitjançant habitatges
unifamiliars en urbanitzacions aïllades del nucli (i sovint ubicades en espais naturals
protegits), ha suposat un elevat consum de sòl i de recursos naturals. El POUM de
Castell-Platja d’Aro ha de preveure la redefinició de les urbanitzacions disperses en el
territori, limitar el creixement de baixa densitat edificatòria i prioritzar la construcció
en els buits urbans que han sorgit com a conseqüència del model urbanístic de
creixement extensiu que s’ha seguit fins ara.
Un 70% dels habitatges de Castell-Platja d’Aro són segones residències i un 7,5% són
habitatges buits (dades de l’any 2001).
Ni el PEIN del Massís de Cadiretes ni el PEIN de les Gavarres compten amb Pla especial
de protecció del medi natural i del paisatge aprovat definitivament pel govern de la
Generalitat de Catalunya, actualment només compten amb Pla especial de delimitació.
El fet que s’hagi desenvolupat el sòl urbà i urbanitzable previst en fases i amb aquest
model urbanístic extensiu, fa que hi hagi molts buits urbans desatesos. Tanmateix,
aquests permeten ara un creixement intern.
El terme de Castell-Platja d’Aro presenta un elevat percentatge de sòls urbanitzats en
pendents superiors al 20% (cosa que restringeix la Llei d’urbanisme 1/2005).
El Pla d’Infraestructures de transport de Catalunya preveu el desdoblament de
l’anomenada Anella de les Gavarres (C-65/C-31/C-66), part de la qual ja s’ha
desenvolupat, i la previsió d’un tramvia intercomarcal, també entorn de les Gavarres.
Fets que, per un costat impliquen una millora en la mobilitat, però per l’altre, un
perjudici per la connectivitat ecològica de l’espai natural de les Gavarres.
La vialitat de les urbanitzacions, en la majoria dels casos, presenta males condicions
de seguretat i de comoditat per als vianants. Les voreres són estretes o absents, les
parcel·les són grans així que la connectivitat a peu és molt baixa i el pendent és molt
fort, superior al 12% en molts casos, i sovint el ferm es troba aixecat o en mal estat.
Hi ha punts d’abocament incontrolat i hiperfreqüentació en espais naturals periurbans
amb interès local, a la Pineda de Treumal, al Puig-Pinell, a la zona del Bosc d’en
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Provençal, etc.
Actualment al municipi no s’hi troben carrers i equipaments amb barreres
arquitectòniques per a persones amb mobilitat reduïda, hi ha carrers amb voreres
insuficients per al pas d’un vehicle i un vianant alhora i zones amb cablejat aeri en mal
estat que malmeten la qualitat de l’espai públic. Cal un tractament dels espais de
transició entre el límit del sòl urbà i el medi natural, afavorint les zones d’horta,
conreus i espais enjardinats. Cal el soterrament progressiu del cablejat aeri, el qual
suposa un risc per la qualitat del servei i deteriora la imatge dels nuclis i
urbanitzacions, i cal l’adequació de les vies i dels equipaments per les persones amb
mobilitat reduïda.
Als nuclis de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró s’hi detecta problemes d’incivisme
pel que fa a l’aparcament, ja que sovint s’estaciona en zones no permeses o sobre les
voreres. En aquest sentit el municipi compta amb un Pla d’accessibilitat aprovat.
El municipi presenta una xarxa de camins rurals molt ben estructurada que potencia
realment un turisme actiu, tot i que, hi ha punts on l’accessibilitat als espais naturals
s’hauria de restringir per evitar-ne la sobrefreqüentació (espais fluvials, zones
humides, etc).
Es recull de les aportacions de les enquestes i dels fòrums de participació ciutadana:
que el paviment de molts carrers es troba en mal estat i sovint és per les arrels dels
arbres, que caldria podar els arbres del nucli, que al carrer Queralbs hi ha colònies de
gats que embruten l’espai urbà, que falten gronxadors per mainada de 0-3 anys, que
es detecten problemes d’olors del clavegeueram a l’estiu, que el carrer Santa Sra. de
Fanals es troba en mal estat, i que les fonts de la plaça del Mil·leni estan aturades des
de fa 2 anys.
Cal apuntar la necessitat de promoure els plans especials de protecció dels entorns de
s’Agaró i del nucli històric de Castell d’Aro.
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2.3. Biodiversitat i paisatge
2.3.1. Objectius i criteris de sostenibilitat
En els últims anys l’augment del consum del sòl i, per tant, l’ocupació d’espai per a
l’edificació i infraestructures, han implicat la pèrdua d’elements d’interès natural. Així mateix,
les activitats humanes han comportat un impacte directe sobre el sistemes naturals.
Aquests fets han dut a la reflexió sobre la necessitat de conservació dels ecosistemes naturals
que sostenen la vida. En aquest procés s’han incorporat els espais naturals i la seva conservació
dins els objectius de molts municipis i han aparegut figures de protecció tant a nivell local com
regional, estatal, europeu o internacional.
En l’àmbit local cal remarcar certs criteris que caldrà considerar en els diferents instruments de
planificació i gestió, i que es poden sintetitzar en:
Conèixer els elements naturals del municipi i els principals hàbitats.
Evitar la pèrdua de sòl amb valor agrícola o forestal.
Preservar els principals elements i espais naturals del municipi.
Protegir la funció estructuradora dels sistemes hídrics.
Realitzar la gestió correcta pel manteniment dels espais naturals en un estat de
conservació favorable.
Estructurar el territori de manera que afavoreixi la connectivitat i la permeabilitat entre
els diferents espais naturals.
Fomentar l’ús racional dels recursos naturals que afavoreixi un desenvolupament
sostenible on no es comprometi la disponibilitat futura.
Evitar actuacions que provoquin una alteració del paisatge que porti a una reducció de la
seva qualitat.
La legislació actual en bona part recull i incorpora aquests principis. La principal normativa
incident és:
−

La llei 12/1985, d’espais naturals, que és el marc general per a la protecció dels
espais naturals a Catalunya.

−

Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès
natural.

−

Llei 9/1995, de 27 de juliol de regulació de l’accés al medi natural. La desenvolupa el
Decret 166/1998, de regulació d’accés motoritzat al medi natural.

−

Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques,
científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge.
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−

Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

−

Orden MAM/1498/2006, de 26 d’abril, por la que se incluyen en el Catálogo de
Especies Amenazadas determinadas especies de flora y cambian de categoría algunas
especies de aves incluidas en el mismo.

−

Llei 12/06 de mesures en matèria de medi ambient i modificació de les Lleis 3/1998 i
22/2003, relatives a la protecció dels animals.

Així mateix, a l’hora d’avaluar el compliment dels objectius i criteris de sostenibilitat, cal tenir
present les directrius per a espais oberts que estableix el Pla Director Territorial de l’Empordà,
segons:
Limitar el creixement urbanístic de la línia litoral
Mantenir la qualitat dels rius i els marges fluvials
Crear anelles verdes
Elaborar plans tècnics de gestió i millora forestal
Solucionar els conflictes de connectivitat
Aplicar mesures específiques per a la conservació de les àrees amb especials valors
geològics.

2.3.2. Diagnosi de l’àmbit d’estudi
Les consideracions de diagnosi de l’àmbit territorial de l’Agenda 21 –Castell-Platja d’Aro i Santa
Cristina d’Aro– són les següents, pel que fa als diferents aspectes de biodiversitat, paisatge i
connectivitat ecològica:
Tres unitats del paisatge caracteritzen el territori tot i que la qualitat paisatgística es veu
desvirtuada per la proliferació d’infraestructures i urbanitzacions aïllades, i per l’abandó
progressiu de les activitats agroforestals
El paisatge de boscos i matollars mediterranis de muntanya, el paisatge de plana agrícola i
urbanitzada i el paisatge fluvial són els tres grans dominis paisatgístics dels municipis de
Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro.
En aquest sentit, el Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines (actualment en elaboració)
defineix diferents unitats del paisatge i mesures a incorporar al Pla Territorial Parcial de les
Comarques Gironines (pendent d’aprovació). A l’àmbit de l’Agenda 21 s’hi ha definit les
següents unitats del paisatge:
Costa Brava
Les Gavarres
Plana de la Selva
L’Ardenya - Cadiretes
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La qualitat paisatgística de les unitats del paisatge dels municipis de l’Agenda 21 es veu
desvirtuada per la proliferació d’urbanitzacions i edificacions aïllades i poc integrades amb
l’entorn, l’augment de les infraestructures a la vall d’Aro (sobretot carreteres i línies
elèctriques) i l’abandó progressiu de les activitats agroforestals.
Les característiques del territori permeten que els municipis de l’Agenda 21 gaudeixin d’una
biodiversitat ecològica i d’hàbitats important
Les tipologies de sòls variats, la topografia, els afloraments geològics, la presència de litoral i
les petites variacions climàtiques entre zones contribueixen a enriquir la biodiversitat a l’àmbit
d’estudi.
En aquest sentit, en un territori local com és el de l’àmbit d’estudi, hi conflueixen espais
mediterranis de baixa muntanya, espais eurosiberians i d’alta muntanya subalpina.
Es tracta d’un territori amb predominança de bosquines esclerofil·les i boscos aciculifolis al N i
al S de l’àmbit d’estudi, i de conreus predominantment herbacis i sòls urbanitzats al centre i a
l’E, seguint la vall del riu Ridaura.
Els boscos d’escleròfil·les (52% respecte el total de l’àmbit d’estudi) són els més extensos i
són representats fonamentalment per suredes amb sotabosc de brolla acidòfila (38,34%), per
suredes amb sotabosc clarament forestal (11,51%) i per boscos mixts de surera Quercus suber i
pins Pinus spp. (1,52%) tot i que també s’hi troben franges d’alzinars (boscos o màquies de
Quercus ilex) de terra baixa (0,21%).
Els boscos d’aciculifolis – 15% de la superfície de l’àmbit de l’Agenda 21– estan represenats
fonamentalment per pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de brolles o de
bosquines acidòfiles (12,02%), per pinedes de pinastre Pinus pinaster (3,04%), i en menys
representativitat pinedes de pi blanc Pinus halepensis (0,31%) i repoblacions de pinedes de
pinastre (0,03%).
Pel que fa als conreus herbacis – un 8,31% de l’àmbit – dominen els conreus extensius de secà.
En aquest sentit cal destacar la proliferació de plantacions de conreus llenyosos i d’arbres
com fruiterars de regadiu, plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus x
hispanica) i altres planifolis de sòls humits, plantacions d’eucaliptus (Eucalyptus sp.) i vinyes.
Destaca el fet que prop del 15% de la superfície de l’àmbit d’estudi estigui ocupada per sòl
urbanitzat (urbanitzacions, pobles i àrees industrials).
La resta de superfície està ocupada per per camps abandonats i erms (2,40%) i per bosquines
i matollars d’estepes i brolles silicícoles i de bruc boal Erica arborea (4,32%), majoritàriament.
Pel que fa a la biodiversitat, i segons consultes al Banc de dades de Biodiversitat de Catalunya,
BIOCAT, en total s’han identificat uns 5.689 tàxons (entre flora, briòfits, fongs, artròpodes,
vertebrats, mol·luscs, algues i líquens), en els quadrats UTM (10 Km x 10 Km) coincidents amb
l’àmbit d’estudi (EG02, EG03, DG92 i DG93). Cosa que representa el 21% de la totalitat dels
taxons coneguts a Catalunya (que es reparteix en un 64% dels tàxons de flora, un 0,83% dels
briòfits, un 12% dels fongs, un 12% dels líquens, un 63% dels vertebrats, un 11% dels mol·luscs ,
un 59% de les algues i un 5% dels atròpodes).
El 69% de la superfície dels municipis de l’Agenda 21 són hàbitats d’interès comunitari
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Aproximadament un 69% de la superfície dels municipis de l’Agenda 21 són hàbitats d’interès
comunitari (d’ara endavant HIC), que són aquells definits a nivell europeu a la Directiva
97/62/CE (annex I). La directiva estableix que cal garantir la conservació d’unes mostres
territorials d’aquests hàbitats mitjançant la seva inclusió en la xarxa d’espais Natura 2000.
Els HIC presents a l’àmbit no són prioritaris i es concreten en alzinars i carrascars, bosquines i
matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea), castanyedes,
pinedes mediterrànies, salzedes, alberedes (i omedes) mediterrànies, i suredes.
Tanmateix, a cap dels dos municipis de l’Agenda 21 s’hi troben Hàbitats d’interès comunitari
prioritaris, que són aquells HIC la conservació dels quals suposa una especial responsabilitat i
preferència per a la Unió Europea. No obstant, s’han detectat taques de Vernedes, Lloredes, als
cursos alts de l’àmbit d’estudi, els quals si que es classifiquen com a HIC prioritaris, tot i que
la cartografia del DMAiH no les contempli pel fet de ser realitzada a escala 1:50.000.
Pràcticament la meitat del territori (47%) es troba protegit pel Pla d’espais d’interès natural
(PEIN) i la Xarxa Natura 2000, tot i que no hi ha cap figura de protecció especial
Els espais del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) aprovats segons el Decret 328/1992 de 14
de desembre, a l’àmbit de l’Agenda 21 són:
PEIN de les Gavarres: El Pla especial de delimitació de les Gavarres es va aprovar
definitivament el 06/06/2006 i es va pulicar al DOGC núm. 4677 el 17/07/2006. Amb
130 ha a Castell-Platja d’Aro i 2.666 ha a Santa Cristina d’Aro.
PEIN del Massís de Cadiretes: El pla especial de delimitació del Massís de Cadiretes es
va aprovar definitivament el 14/12/2004 i es va publicar al DOGC núm. 4296 el
07/01/2005. Amb 1.384 ha a Santa Cristina d’Aro.
Tanmateix, ni el PEIN de les Gavarres ni el PEIN del Massís de Cadiretes ubicats a l’àmbit de
l’Agenda 21 compten amb Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge aprovat
definitivament pel govern de la Generalitat de Catalunya, només amb Pla especial de
delimitació.
Pel que fa als espais inclosos en la Xarxa Natura 2000 a l’àmbit són:
Massís de Cadiretes (espai de muntanya litoral i espai marí) que coincideix en part amb
la delimitació de l’espai PEIN del Massís de Cadiretes. És Zona d’Especial Protecció per a
les Aus i Lloc d’Interès Comunitari (ZEPA + LIC).
Les Gavarres (espai de muntanya litoral), que coincideix parcialment amb la delimitació
de l’espai PEIN de les Gavarres. És Lloc d’Interès Comunitari (LIC).
Altrament, no hi ha cap figura de protecció especial (Parcs Naturals, Reserves Natural
Parcials, Reserves Naturals Integrals, etc.) a l’àmbit d’estudi atenent al fet que les espècies de
flora i fauna presents són genèriques, tot i que es detecten alguns endemismes o espècies
eurosiberianes a partir de les quals caldria valorar la possibilitat de tramitar figures de
protecció especial.
Diverses problemàtiques en els espais PEIN del massís de les Gavarres i del massís de
Cadiretes
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Una de les principals amenaces que afecten tant Cadiretes com les Gavarres és l’elevada
pressió humana que pateixen. La seva contextualització en una àrea de forta tradició turística
comporta problemes d’alteració de les seves comunitats naturals, tan terrestres com marines.
La pressió antròpica procedent de l’exterior (com l’abocador de Solius, les urbanitzacions, etc.)
ha potenciat la proliferació d’espècies com el senglar, els gavians i els estornells als Massissos
de Cadiretes i Gavarres.
Altrament, es considera que caldria ampliar l’actual protecció al PEIN del Massís de Cadiretes de
les espècies de flora Osmunda regalis i Arisarum vulgare subsp. Simorrhinum també al PEIN de
les Gavarres (tal com es recull en els estudis de Galanthus), així com realitzar un inventari en
ambdós massissos de les espècies de flora catalogades com “en perill d’extinció” o com a
“vulnerables” segons el Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg de flora
amenaçada de Catalunya.
La gestió encaminada a la preservació d’aquests tàxons afavoriria la conservació d’altres
espècies prou singulars pròpies de cada ambient, preservant així la biodiversitat vegetal dels
massissos de Cadiretes i les Gavarres.
La connectivitat ecològica entre els espais PEIN de Gavarres i Cadiretes es veu compromesa
per la xarxa viària intermunicipal i les urbanitzacions disperses pel territori
Els elements amb una funció més acusada en la fragmentació dels espais lliures dels municipis
de l’Agenda 21 són les infraestructures lineals de comunicacions, especialment la xarxa viària
supramunicipal (C-31, C-65, C-250, C-253, GI-662, etc.), les urbanitzacions disperses pel
territori i les infraestructures elèctriques (línia d’alta tensió de Juià a Castell d’Aro, etc.). A les
que cal afegir la previsió d’un futur tramvia intercomarcal entre Girona i la Costa Brava que es
preveu que circularà paral·lel a la C-31 i al riu Ridaura.
A l’àmbit de l’Agenda 21 les carreteres principals (C-31 i C-65) esdevenen barreres
infranquejables per a la fauna atès que tenen una IMD (vehicles/dia) superior a 10.000
vehicles, fet que s’agreuja encara més als mesos d’estiu.
Aquestes infraestructures, juntament amb els creixements urbanístics, les activitats extractives,
les activitats ramaderes intensives, el risc d’incendi, l’alteració de la vegetació de ribera, la
introducció d’espècies al·lòctones i invasores i l’accés rodat al medi natural, suposen la
fragmentació de la connectivitat funcional entre els espais PEIN del Massís de Cadiretes-Ardenya
i del Massís de les Gavarres, hipotecant a llarg termini la seva biodiversitat.
En aquest sentit, la recuperació de l’activitat agroforestal i la preservació dels principals espais
connectors de l’àmbit (els entorns del riu Ridaura, el connector de costa d’Alou – riera de
Salenys, el connector del Bosc d’en Provençal – Massís de Cadiretes i el connector el Treumal –
les Gavarres) afavoririen la connectivitat ecològica entre espais naturals d’interès.
Les administracions competents estan unint esforços per afavorir la connectivitat ecològica
entre els massissos de Cadiretes i Gavarres
La Diputació de Girona a banda dels planejaments associats dins les Agendes 21 Locals, està
treballant especialment en el foment de la connectivitat social, ecològica i paisatgística
entre els espais lliures, amb l’objectiu de contribuir a la conformació d’una matriu territorial
contínua que eviti el progressiu aïllament dels espais rústics o naturals.
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El Consorci de les Gavarres, a més, porta a terme una línia d’actuacions que vetlla per la
reducció de la fragmentació dels hàbitats i l’efecte barrera que generen els eixos viaris
integrats en l’anomenada Anella de les Gavarres. Aquestes carreteres presenten unes
intensitats de trànsit molt elevades en el període estival, que junt amb el seu desdoblament
suposen un efecte barrera molt considerable per als desplaçaments de la fauna.
En aquest marc, als darrers anys s’ha promogut des del Consorci el desenvolupament de
diferents tasques com l’elaboració d’estudis sobre la connectivitat ecològica, la incorporació
de mesures correctores als projectes constructius d’infraestructures per augmentar el
nombre de punts de creuament de la fauna i millorar la connectivitat a través de viaductes i
falsos túnels, així com el seguiment de l’efectivitat de les mesures executades en els diferents
passos de fauna de l’Anella. Anella que també afecta directa o indirectament el massís de
Cadiretes.
Altrament, la inexistència o ineficiència dels passos de fauna o els drenatges de la xarxa viària
suposa que sovint el bestiar creui directament la carretera causant accidents i víctimes.
Risc d’un continu urbà entre els nuclis de Santa Cristina d’Aro i Castell d’Aro que aïllaria el
massís de les Gavarres i el de Cadiretes
L’abandonament dels usos tradicionals (pastures, cultius de secà, etc.) suposa un augment
del risc d’incendi, per la pèrdua de la funció de tallafoc natural que exerceix el paisatge en
mosaic
La proliferació d’espècies al·lòctones i invasores als espais fluvials, així com les plantacions
d’eucaliptus i freatòfits impliquen un greu impacte sobre la qualitat ecològica i la
biodiversitat als municipis
L’alteració de la vegetació de ribera, sobretot en el cas del riu Ridaura, és considerable, fet que
esdevé un element fragmentador per a la connectivitat funcional. Els principals motius són la
dominància d’espècies al·lòctones com la canya americana (Arundo donax), l’acacia (Robinia
pseudoacacia) o el plomall de la pampa (Cortaderia selloana), les plantacions de freatòfits que
ocupen part de la zona inundable, les extraccions d’àrids, l’ocupació de la llera del riu per
infraestructures i edificacions, o altres factors antropogèncis.
D’altra banda, a les zones forestals dels massissos s’hi troben diverses plantacions
d’eucaliptus (Eucalyptus sp), les quals suposen unes 61 ha. Aquesta espècies exòtica, a més de
reduir dràsticament la biodiversitat forestal en els llocs on es planta, i de ser molt difícil
d’erradicar, suposa repercusions en l’ecosistema atenent als seus components químics que
poden ser tòxics per la flora, la fauna autòctona i l’aigua. Altrament els boscos d’eucaliptus són
molt inflamables i contribueixen a augmentar el risc d’incendis.
Existència d’espais d’interès natural i d’espais connectors de primer ordre en el territori
El Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines (Diputació de
Girona, 2009) articulat una malla molt àmplia que relliga els espais ja dotats de protecció
(espais del PEIN i xarxa Natura 2000), definint Espais d’interès natural (EIN), Connectors
ecològics i Zones d’amortiment.
Els EIN funcionen com a nodes i els connectors tenen la funció de garantir la comunicació
ecològica i paisatgística entre els diferents nodes, esdevenenint peces clau a l’hora de prevenir
la fragmentació i potenciar la connectivitat dels espais lliures.
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Als municipis de l’Agenda 21 (Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro) el total d’espais és de
11, repartits entre 8 espais d’interès natural i 3 connectors ecològics.
Els espais definits a l’àmbit són: EIN els Vilars, EIN de la riera de Fenals a la riera de Can
Carboner (el Treumal), EIN Bell-lloch-Torrent de la Coma-Torrent de Canyet, EIN la Modeguera,
EIN el Ridaura, Zona d’amortiment Roca Tosa, EIN Vall de Solius, EIN Vilar d’Aro-Bosc d’en
Provençal i els Connectors ecològics del Treumal-les Gavarres, les Gavarres- Cadiretes (Costa
d’Alou – Riera de Salenys), i Bosc d’en Provençal-Massís de Cadiretes.
Existència d’espais d’interès local amb funcions connectores, integrats en la matriu urbana
Els espais naturals de segon ordre que s’han conservat dins o prop de la matriu urbana després
del boom urbanístic al litoral, tenen una funció connectora i de tampó essencial per a la salut
dels espais naturals d’interès adjacents i per a la qualitat de vida dels residents. Es tracta d’illes
verdes que s’han de conservar i protegir urbanísticament.
En aquest sentit, es destaquen com a espais locals amb funcions connectores a Castell-Platja
d’Aro: el Bosc d’en Candell, la Bassa de laminació del parc central, la Bassa de les Reinetes, el
Puig Pinell, la Pineda d’en Bas, el Parc dels enamorats, la Pineda de Treumal (Puig d’en Pitxolí) i
Bosc d’en Provençal.
I a Santa Cristina d’Aro els espais locals d’interès connector de: el Balcà, la Vall de Solius i la
zona del Molí d’en Reixac, les rieres i regs que creuen la trama urbana, així com el riu Ridaura
al pas pel nucli i els futurs parcs fluvials.
Es detecta, doncs, un elevat potencial natural a l’àmbit de l’Agenda 21, amb espais lliures
conservats i espais seminaturalitzats dins la trama urbana.
Tanmateix hi ha punts d’abocament incontrolat i hiperfreqüentació en aquests espais
naturals amb interès local, a la Pineda de Treumal, al Puig-Pinell, al Bosc d’en Provençal, als
entorns del riu Ridaura, etc.
Només el 28% de la superfície forestal dels municipis de l’Agenda 21 està gestionada
mitjançant instruments d’ordenació forestal
Els municipis de l’Agenda 21 només compten amb el 28% de la superfície forestal gestionada
mitjançant instruments d’ordenació forestal (IOF), amb un total de 20 instruments, entre
Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i Plans Simples de Gestió Forestal (PSGF) que
comprenen un conjunt de 2.519,10 ha. Essent els principals aprofitaments forestals previstos
mitjançant instruments d’ordenació l’explotació de la surera, del suro i del pelegrí.
Els instruments d’ordenació forestal s’apliquen a boscos privats per programar la realització de
treballs de gestió i millora forestal per un termini màxim de 30 anys. La majoria d’instruments
aplicats als terrenys forestals de l’àmbit són Plans Tècnics de Gestió Forestal, pensats per
boscos de més de 25 ha, encara que també hi ha un reduït nombre de Plans Simples de Gestió
Forestal, que s’apliquen a finques menors de 25 ha.
Aquests plans, que són una important eina per articular i garantir la gestió dels terrenys
forestals, en alguns casos no es desenvolupen mitjançant les actuacions previstes, de manera
que la gestió planificada no sempre es trasllada en una gestió real.
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A la pràctica, la manca de gestió s’observa en alguns boscos, on s’hi aprecia una elevada
densitat de peus arboris per hectàrea i biomassa total, situació que implica un elevat risc que
s’esdevinguin incendis forestals.
En qualsevol cas, i a banda d’impulsar el desenvolupament dels instruments d’ordenació
forestal previstos, caldria establir uns criteris comuns de gestió i ordenació dels terrenys
forestals de tot l’àmbit.
Ateses les nevades excepcionals d’enguany, la gran quantitat de biomassa forestal caiguda
incrementa el risc d’incendi en un àmbit on aquest ja és molt elevat.
Existència de diversos arbres monumentals protegits i no protegits als municipis de
l’Agenda 21
Els arbres monumentals són aquells arbres que es caracteritzen per les seves grans
dimensions, bellesa o edat considerable i formen part del patrimoni natural, cultural i històric.
La Generalitat de Catalunya, sensible a aquest fet, ha regulat legalment diferents figures de
protecció per a aquesta mena d'arbres: arbres monumentals (Decret 214/1987 de declaració
d'arbres monumentals) arbres d'interès comarcal i arbres d'interès local (Decret 47/1988
sobre la declaració d'arbres d'interés Comarcal i Local i Ordre MAH/228/2005, de 2 de maig,
de declaració d'arbres monumentals i d'actualització de l'inventari dels arbres i arbredes
declarats d'interès comarcal i local).
En aquest sentit, el Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAiH) té catalogats els arbres
monumentals de: Pi de Romanyà (a Santa Cristina d’Aro); i Pi de Can Riembau, Pi del Camí
Ral, Alzina surera del Torrent de la Coma, Alzina de Fenals i Lledoner de Canyet (a CastellPlatja d’Aro).
Altrament, a les proximitats del marge dret del riu Ridaura, al terme de Santa Cristina d’Aro,
s’hi localitzen quatre exemplars d’interès local, però no inclosos en cap catàleg de protecció
del DMAiH anteriorment citats. Es tracten del Pi monumental (Pinus pinea), i dels Tres quercus
(Quercus humilis, Quercus ilex, Quercus suber).
Finalment, s’han identificat arbres d’interès local al municipi de Castell-Platja d’Aro que encara
no disposen de protecció: Tamariu de riuet, Olivera de can Batet, Suro de can Nitus, Surolí dels
Estanys, Alzina de Can Marsillach, Plàtans de la plaça Poeta Sitjà, Pi de la Creu Roja, i Eucaliptus
de la Font de l’Acàcia.
Es considera necessari per a la protecció dels arbres monumentals, catalogar els arbres
d’interès municipal existents als municipis de l’Agenda 21 als inventaris del DMAiH, així com
avaluar l’existència d’altres peus que es poguessin incorporar.
Segons el Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, els municipis de
Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro es classifiquen com a àrees urbanes amb un alt risc
d’introducció del mosquit tigre
El Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter ubicat a Castelló d’Empúries
porta a terme les mesures d’emergència necessàries, com el control de larves i el tractament
amb insecticida, per evitar la proliferació de l’insecte. El Servei va ser creat amb la finalitat de
fer compatible el desenvolupament turístic i la protecció dels Aiguamolls de l'Empordà.
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El Servei es va mancomunar sota el nom: Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei
de Control de Mosquits i estar integrat per municipis de les comarques de l’Alt Empordà i del
Baix Empordà, entre els quals hi ha Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro.
Actualment ja s’han trobat larves d’aquest mosquit a Platja d’Aro a partir dels mostrejos
realitzats.
L’estat ecològic del riu Ridaura és entre moderat i deficient tant pel que fa a la qualitat del
riu com del bosc de ribera
El document IMPRESS (Caracterització de les masses d’aigua i anàlisi del risc d’incompliment
dels objectius de la directiva Marc de l’Aigua a Catalunya) realitzat per l’Agència Catalana de
l’Aigua, qualifica els estats ecològics de les masses d’aigua superficial de l’àmbit entre moderat
i deficient atenent a:
o

Contaminació associada a les pràctiques agrícoles

o

Extraccions i regulació del cabal.

o

Contaminació per insuficiències en el tractament d’aigües residuals urbanes.

o

Alteracions morfològiques dels marges fluvials i de les zones humides.

o

Canvis morfològics a la costa.

o

Descàrrega de col·lectors unitaris d’aigües pluvials i de sanejament.

o

Contaminació d’origen industrial.

o

Generació de residus en ports, embarcacions i per ús lúdic.

o

Contaminació d’origen domèstic de nuclis sense sanejament.

o

Incompliment de la normativa pesquera.

o

Espècies invasores.

o

Pressió associada a infraestructures lineals soterrades.

Val a dir, però, que els trams superiors des cursos de l’àmbit i del Ridaura presenten un estat
ecològic bo i fins i tot taques de vernedes i lloredes. Els índexs de la qualitat del bosc de
ribera (QBR) disminueixen ràpidament quan el riu deixa la muntanya i entra a la plana. Amb
tot, els principals impactes a la conca del Ridaura són les concentracions de nitrats, de metalls i
de salinitat elevades, el dèficit per abastament municipal sobretot en els mesos d’estiu, la
intrusió salina, l’endegament i el canvi de la morfologia de bona part del curs, la proliferació
d’espècies al·lòctones invasores (com canyes i robinies) i la pressió a la costa associada també a
emissaris i infraestructures lineals soterrades.
Altrament, val a dir que el tram final del Ridaura, a la seva entrada a Platja d’Aro, es troba
endegat per motius de risc d’avingudes. Tanmateix aquesta mesura ha suposat l’eliminació de
la vegetació de ribera i dels hàbitats fluvials i lluny de solucionar el problema, ha suposat un
nou punt d’acumulació d’aigua i de lleventades, atès que l’endegament no drena
correctament.
L’estat ecològic actual del riu Ridaura esdevé un actiu que cal potenciar, tot aprofundint en la
seva gestió, aplicant un Pla de gestió integral que tingui com a objectiu mantenir i millorar els
seus valors naturals –eliminant les espècies al·lòctones i invasores i restaurant l’espai fluvial– i
fomentar l’ús públic.
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L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro està redactant un Pla Especial Urbanístic de
recuperació, ordenació i protecció del riu Ridaura
L’objecte del Pla Especial Urbanístic és el de recuperar i restaurar la qualitat de l’espai fluvial i
regular els usos i activitats en l’àmbit fluvial en compatibilitat amb la millora de l’estat natural
del riu, la protecció enfront els riscos, la potenciació de les seves funcions
hidrogeomorfològiques i de connectivitat biològica, i l’aprofitament de les seves possibilitats
socials.
En definitiva, el Pla unifica els criteris aplicables per a una intervenció homogènia sobre el
conjunt de l’espai fluvial per tal d’assegurar el desenvolupament d’un projecte conjunt i
integral de recuperació natural i rehabilitació ambiental del riu Ridaura, i per a la valorització
social, la integració urbana i la gestió de manteniment de la qualitat de l’espai fluvial.
Presència de zones humides incloses en l’Inventari de Zones Humides de Catalunya
Les zones humides són un dels ecosistemes més diversos i rics biològicament però, alhora,
particularment fràgils i vulnerables.
En aquest context i en aplicació de les funcions que té encomanades, la Direcció General de
Boscos i Biodiversitat ha elaborat un Inventari de les zones humides de Catalunya, que inclou
criteris i recomanacions per a la gestió de cada una d’elles.
La bassa artificial del Dofí (prop de l’EDAR de Castell-Platja d’Aro) però la única inclosa en
l’Inventari de zones humides de Catalunya, els Estanys (bassa de laminació artificial al Parc
Central i prop de la planta potabilitzadora de Castell-Platja d’Aro), juntament i la Bassa de les
Reinetes (propera a la urbanització Mas Ros de Castell-Platja d’Aro) són les úniques zones
humides de la Vall d’Aro.
Als municipis de l’Agenda 21 actualment no hi ha cap Acord de custòdia del territori
La custòdia del territori és un conjunt d’estratègies i instruments que pretenen implicar els
propietaris i usuaris del territori en la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals,
culturals i paisatgístics. Per aconseguir-ho, les anomenades entitats de custòdia impliquen a la
societat en la conservació del territori cercant acords i altres mecanismes de col·laboració
contínua amb propietaris de terrenys, usuaris del territori, i altres agents públics i privats;
podent actuar el propi ajuntament com a entitat directa de custòdia.
Als municipis de l’Agenda 21 no hi ha cap Acord de Custòdia.
Presència d’espais d’Interès Geològic i Geozones que necessiten gestió per a la seva
conservació
La Direcció General del Medi Natural, del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAiH), ha
creat un Inventari d’Espais d’Interès Geològic que recull el Patrimoni Geològic de Catalunya.
L’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya (IEIGC) és una selecció d’afloraments i llocs
d’interès geològic que en conjunt testimonien l’evolució geològica del territori català, i que cal
preservar com a patrimoni. En l’àmbit d’estudi, s’hi localitza la Geozona Formes granítiques
de l’Ardenya (a Santa Cristina d’Aro), la qual inclou el Geòtop Roca cavallera de la Pedralta i
Geòtop Doms de Solius; i el Geòtop Roques granítiques de S’Agaró (a Castell-Platja d’Aro).
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La Pedralta se situa en un àrea accessible amb vehicle, molt a prop del nucli urbà de Sant Feliu
de Guíxols. L’entorn de la torra rocallosa mostra signes evidents d’una freqüentació intensa:
vegetació sense sotabosc, compactació per trepi, etc. De fet, la bibliografia local cita la
intervenció humana com un factor accelerador dels mecanismes naturals que van conduir a la
caiguda del bloc basculant de la Pedralta l’any 1996. L’indret presenta mostres de
comportaments incívics com pintades sobre els elements del patrimoni o la destrucció dels
panells informatius.
Pel que fa a les roques granítiques de s’Agaró, cal garantir la preservació dels afloraments
que encara es troben en un bon estat de conservació, tot indicant/senyalitzant el seu interès i
el seu valor patrimonial. Es recomana restringir l’ús del martell en la geozona. Es necessària la
potenciació i la protecció urbanística de les roques granítiques de S’Agaró per part de
l’ajuntament de Castell-Platja d’Aro atesa la rellevància com a patrimoni geològic i la necessitat
de conservar-lo en bon estat.

Mapa dels Espais PEIN i Xarxa Natura 2000 dels municipis de l’Agenda 21

S.P. 6%

Castell-Platja
d’Aro

S.P. 60%

Santa Cristina
d’Aro

Llegenda

S.P. 60%

Percentatge de
Superficie Protegida
(PEIN o XN 2000) al
municipi

-33-

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

Hàbitats a l’àmbit (en %) i Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC)
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0,04%
1,45%

0,01%
0,20%

8,31%

15,40%
0,06%

15,19%

2,40%
4,32%
51,59%

Boscos aciculifolis
Boscos escleròfil·les
Camps abandonats, ermots i àrees ruderals
Conreus herbacis
Illots i farallons
Platges arenosos i dunes
Vores d’aigua i altres hàbitats inundats

Boscos caducifolis, planifolis
Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis
Ciutats, pobles i àrees industrials
Conreus llenyosos i plantacions d’arbres
Parcs urbans i jardins
Prats basòfils secs de terra baixa i de la muntanya mitja
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2.3.3. Diagnosi municipal
Els punts de diagnosi concrets pel terme municipal de Castell-Platja d’Aro són:
PUNTS FORTS / OPORTUNITATS
El municipi de Castell-Platja d’Aro compta amb 131 ha incloses al PEIN de les Gavarres
(és a dir el 6% de la superfície municipal), tot i que no compta amb cap figura de
protecció especial.
La diversitat de paisatges es manifesta amb tres unitats dels paisatge al municipi:
Gavarres, Costa Brava, i Ardenya-Cadiretes.
El 43% de la superfície del municipi del Castell-Platja d’Aro són hàbitats d’interès
comunitari (HIC) no prioritaris que es centren en: alzinars i carrascars, bosquines i
matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea),
castanyedes, pinedes mediterrànies, salzedes, alberedes i omedes i suredes.
Tanmateix als trams alts dels cursos del municipi s’hi troben petites taques de
vernedes i lloredes que són HIC prioritaris.
Les administracions competents estan unint esforços per afavorir la connectivitat
ecològica entre els massissos de Cadiretes i Gavarres (mitjançant passos de fauna en
les carreteres, adequació d’obres de drenatge, etc.) atenent a la presència de
connectors ecològics de primer ordre al municipi: Connector el Treumal – les
Gavarres, EIN de la riera de Fenals a la riera de Can Carboner (el Treumal), La
modeguera, el riu Ridaura i la riera de Canyet.
Al municipi hi ha espais naturals d’interès local per la connectivitat ecològica amb
valors ecològics rellevants com: el Bosc d’en Candell, la Bassa de laminació del parc
central, la Bassa de les Reinetes, el Puig Pinell, la Pineda d’en Bas, el Parc dels
enamorats, la Pineda de Treumal (Puig d’en Pitxolí) i Bosc d’en Provençal.
Existència d’arbres monumentals catalogats al municipi (Pi de Can Riembau, Pi del
Camí Ral, Alzina surera del Torrent de la Coma, Alzina de Fenals i Lledoner de
Canyet), tot i que n’hi ha d’altres d’interès local que encara no han estat protegits
com Tamariu de riuet, Olivera de can Batet, Suro de can Nitus, Surolí dels Estanys,
Alzina de Can Marsillach, Plàtans de la plaça Poeta Sitjà, Pi de la Creu Roja, i
Eucaliptus de la Font de l’Acàcia.
Presència del Geòtop roques granítiques de S’agaró inclòs en l’Inventari d’Espais
d’Interès Geològic de Catalunya. Tanmateix aquesta geozona necessita protecció
efectiva ja que la freqüentació intensiva i els comportament incívics malmeten aquest
patrimoni.
Al municipi de Castell-Platja d’Aro hi ha la zona humida de la bassa artificial del Dofí
inclosa en l’Inventari de zones humides de Catalunya. Altrament hi ha dos zones
humides d’interès no incloses a l’inventari, els Estanys –bassa de laminació artificial al
Parc Central i prop de la planta potabilitzadora– i la Bassa de les Reinetes –propera a
la urbanització Mas Ros–. Essent aquests els únics espais humits de la Vall d’Aro.
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PUNTS FEBLES / AMENACES
A Castell-Platja d’Aro només hi ha 99 ha gestionades mitjançant Instruments
d’Ordenació Forestal, és a dir Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) o
Plans Simples de Gestió Forestal (PSGF), que aproximadament equivalen a un 8,73% de
la superfície forestal del municipi.
El Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter classifica les àrees
urbanes de Castell-Platja d’Aro amb un alt risc d’introducció del mosquit tigre.
L’estat ecològic del riu Ridaura és entre moderat i deficient tant pel que fa a la qualitat
del riu com del bosc de ribera (funcionament millorable de l’EDAR, presència
d’espècies al·lòctones i invasores, dèficit per abastament municipal dels aqüífers
al·luvials, etc.)
No hi ha cap acord de custòdia del territori al municipi de Castell-Platja d’Aro.
La connectivitat ecològica entre els espais PEIN de Gavarres i Cadiretes es veu
compromesa al municipi per la xarxa viària intermunicipal (C-65, C-31, etc.) i per les
urbanitzacions disperses pel territori.
Risc d’un continu urbà entre els nuclis de Santa Cristina d’Aro i Castell d’Aro que
aïllaria el massís de les Gavarres i el de Cadiretes.
L’abandonament dels usos tradicionals (pastures, cultius de secà, etc.) suposa un
augment de risc d’incendi, per la pèrdua de la funció de tallafoc natural que exerceix
el paisatge en mosaic.
La proliferació d’espècies al·lòctones i invasores als espais fluvials, així com les
plantacions d’eucaliptus i freatòfits impliquen un greu impacte sobre la qualitat
ecològica i la biodiversitat del municipi.
Ateses les nevades excepcionals d’enguany, la gran quantitat de biomassa forestal
caiguda incrementa el risc d’incendi en un municipi on el risc ja és molt elevat. Per la
qual cosa la neteja dels boscos ha de ser una prioritat considerant a més la quantitat
d’urbanitzacions disperses en sòl forestal que hi ha a Castell-Platja d’Aro.
La principal amenaça que afecta el Massís de les Gavarres és l’elevada pressió humana
que pateix. La seva contextualització en una àrea de forta tradició turística comporta
problemes d’alteració de les seves comunitat naturals.
El tram final del Ridaura, es troba endegat per motius de risc d’avingudes. Tanmateix
aquesta mesura ha suposat l’eliminació de la vegetació de ribera i dels hàbitats
fluvials, i lluny de solucionar el problema, ha suposat un nou punt d’acumulació
d’aigua, atès que l’endegament no drena correctament. Aquesta aigua estancada
suposa pudors, mosquits i problemes d’inundacions i inestabilitat de talussos.
Hi ha punts d’abocament incontrolat de residus i hiperfreqüentació en els espais
naturals amb interès local (a la Pineda de Treumal, al Puig-Pinell, al Bosc d’en
Provençal, als entorns del riu Ridaura, etc) atesa la proximitat a les zones urbanes.
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Dels fòrums i de les enquestes de participació ciutadana es recull que cal incidir en
una major neteja i manteniment dels boscos, de la llera de les rieres i dels camins
forestals atenent a les diverses manifestacions ciutadanes sobre el fet que els entorns
estan poc cuidats, presenten moltes deixalles i sotaboscos densos.
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2.4. Riscos ambientals
2.4.1.Objectius i criteris de sostenibilitat
Es denomina risc a qualsevol situació que representa una amenaça per a la seguretat i
el benestar de les persones. Segons el seu origen els riscos poden ser de dos tipus:
naturals com a conseqüència de processos naturals (inundacions, sismes, erupcions
volcàniques,...) i tecnològics, derivats de l’activitat antròpica (incendis, contaminació
de sòls i aigües,...).
A l’hora de valorar els diferents tipus de risc no només es té en compte la seva
perillositat sinó també la vulnerabilitat intrínseca del medi envers una situació crítica.
L’avaluació dels riscos ambientals s’ha d’entendre com un instrument de prevenció, el
qual es pot incorporar en la planificació territorial dels municipis, ja que aquests tenen
una gran incidència sobre el territori i alhora es troben relacionats amb la protecció
civil. És per tant, molt important elaborar estratègies de prevenció i actuacions de
control ben planificades per a cadascuna de les situacions de risc, amb la finalitat de
minimitzar els seus efectes i possibles danys.
En l’àmbit català, en matèria de riscos ambientals i, més concretament, pel que fa a
prevenció d’incendis forestals, a contaminació d’aigües i de sòls i a protecció civil en
sentit ampli, es regula per la normativa que es detalla a continuació:
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals.
Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, pel qual es despleguen les mesures
preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual
s’estableixen les mesures de prevenció d’incendis forestals.
Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en
les urbanitzacions sense continuïtat immediata a la trama urbana.
Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata a la trama urbana.
Decret 343/1983 de 15 de juliol, sobre les normes de protecció del medi
ambient.
Decret 241/1994 de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció
contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/96.
Reial Decret 2177/1996 de 4 d’octubre, pel qual s’aprova la Norma bàsica de
l’edificació de condicions de protecció contra incendis NBE-CPI/96.
Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració
ambiental.
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Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova la norma de
construcció sismorresistent: part general i edificació (NCSR-02).
Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut
per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals.
Decret 119/2001, de 2 de maig, pel qual s’aproven mesures ambientals de
prevenció i correcció de la contaminació de les aigües per nitrats.
Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s’estableix la relació d’activitats
potencialment contaminants del sòl i els criteris estàndards per a la declaració
de sòls contaminats.
Reial Decret 508/2007, de 20 d’abril, pel qual es regula el subministrament
d’informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les actuacions
ambientals integrades.

2.4.2. Diagnosi de l’àmbit d’estudi
Els riscos més característics a l’àmbit d’estudi se centren sobretot en els incendis forestals i les
inundacions.
Elevat risc d’inundacions a la conca del Ridaura
El Ridaura, històricament, ha generat grans episodis d’inundabilitat que han originat danys
importants al territori. Tota la plana al·luvial del Ridaura es considera potencialment inundable
des del punt de vista geomorfològic. Tanmateix, la Planificació planificació dels espais fluvials
(PEF) a la conca del Ridaura, actualment en procés de redacció per part de l’Agència Catalana de
l’Aigua, acotarà amb detall les àrees inundables a l’àmbit d’estudi.
Elevat risc d’incendi forestal
En el cas dels municipis de la present Agenda 21, el major risc d’incendi es localitza al massís
de les Gavarres. Durant el període 1968-2007 hi han tingut lloc 123 incendis forestals que han
afectat a 2.015 ha.
Un dels principals focus d’incendi a l’àmbit d’estudi són els boscos. El sotabosc característic de
les masses forestals de les Gavarres esdevé en un risc potencial d’incendi causa de la seva
elevada combustibilitat. Cal, doncs, un manteniment continuat del boscos per evitar la
proliferació dels incendis, i molt especialment aquest any 2010 desprès dels efectes de la
nevada del març.
Més d’un terç dels incendis forestals a l’àmbit d’estudi han estat intencionats
Pel que fa a la causalitat dels incendis forestals, es conclou que a l’àmbit d’estudi el 39% dels
incendis han estat intencionats, el 38% han estat causats per negligències, el 9% han estat
accidentals, el 6% han estat d’origen desconegut i un 2% motivats per causes naturals.
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Àrees de risc geològic localitzades a la façana litoral
Al llarg del camí de Ronda i, en concret, a les cales de Sa Conca, Sa Cova i Cala del Pi (a CastellPlatja d’Aro) i a la cala del Senyor Ramon (a Santa Cristina d’Aro) es detecten problemes
puntuals d’inestabilitats gravitatòries (desprendiments, esllavissades, i bolcaments).
El risc sísmic als municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro es considera moderat
Segons el mapa de zones sísmiques de Catalunya els municipis de l’àmbit d’estudi s’inclouen
en la zona d’intensitat VII (Zona 2 de les 4 que hi han), el que es pot traduir en un grau de risc
de moderat.
Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro es troben inclosos en la relació d’aqüífers protegits
segons Decret 328/1988
Elevada vulnerabilitat de l’aqüífer del Ridaura
L’aqüífer del Ridaura històricament ha sofert períodes de sequera importants, sobretot entre el
1998 i el 2002. Altrament, l’elevada pressió que exerceixen les extraccions d’aigua en l’aquïfer
han generat pobles d’intrusió salina.
El risc de contaminació del litoral que conforma l’àmbit d’estudi és de grau moderat
El pla d’emergències per contaminació accidental de les aigües marines (CAMCAT) classifica la
costa segons diferents graus de risc de contaminació (de grau 1 a 4). Rl risc de contaminació de
la façana marítima a l’àmbit d’estudi es considera de grau 2, i per tant, moderat.
La costa litoral a Castell-Platja d’Aro i a Santa Cristina és especialment vulnerable als fenòmens
d’erosió i inundació, sobretot en trams de costa baixa sedimentària i en àrees amb un elevat
grau d’urbanització, com és el cas del nucli urbà de Platja d’Aro.
En l’àmbit d’estudi hi ha una activitat inclosa en el Registre Europeu d’Emissions i
Transferències de Contaminants de Catalunya
Segons fonts consultades el dipòsit controlat de residus de Solius està inclòs en el Registre
Europeu d’Emissions i Transferències de Contaminants PRTR-CAT.
No hi ha constància de sòls contaminants
Segons informació de l’Agència Catalana de Residus, en l’àmbit d’estudi no hi ha constància de
cap sòl contaminat.
Baix risc del transport de mercaderies perilloses
El transport de mercaderies perilloses a l’àmbit d’estudi està considerat de baixa incidència
segons el TRANSCAT (programa de transport de mercaderies perilloses a Catalunya).
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Mapa de riscos ambientals
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2.4.3. Diagnosi municipal
Els punts de diagnosi concrets pel terme municipal de Castell-Platja d’Aro són:
PUNTS FORTS / OPORTUNITATS
El Parc dels Estanys, a Platja d’Aro, funciona com a bassa de regulació de la làmina
d’aigua en cas d’avinguda del Ridaura.
Castell-Platja d’Aro està adherit a l’ADF Gavarres Marítima, fet que li permet dotar-se
d’infraestructures per a la prevenció i per a combatre els incendis forestals.
L’ADF Gavarres Marítima s’encarrega del manteniment i arranjament dels camins i pistes
forestals, a través de les subvencions sol·licitades a les diferents administracions.
El municipi de Castell-Platja d’Aro té aprovats els plànols de delimitació de les
urbanitzacions per a la prevenció dels incendis forestals des de l’any 2005 i recentment
(desembre del 2009) s’ha fet una actualització.
Castell-Platja d’Aro no es troba inclòs en la designació de zones vulnerables en relació a
la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries segons els Decrets 283/1998 i
476/2004.
No hi ha constància de cap activitat ubicada en el municipi que estigui inclosa en el
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Registre Europeu d’Emissions i Transferències de Contaminants (PRTR-CAT).
No hi ha constància de cap sòl contaminat en el municipi segons l’Agència de Residus de
Catalunya.
Castell-Platja d’Aro té homologat el Pla Bàsic d’Emergències i estan en procés
d’homologació els plans d’emergències per riscos especials (SISMICAT, INFOCAT,
NEUCAT, INUNCAT, TRANSCAT i CAMCAT).
PUNTS FEBLES / AMENACES
Elevat risc d’incendi forestal. S’han originat un total de 54 incendis forestals que han
afectat a una superfície de 683,14 ha. L’àrea més afectada és la del Puig Molí de Vent i la
del Puig Pinell.
Poc més de la meitat dels incendis ocorreguts en el municipi han estat accidentals i
causats per negligències.
Cal una ràpida intervenció en la neteja i desbrossament dels boscos a l’àmbit d’estudi,
especialment arran de les darreres nevades (març de 2010), per tal de reduir l’elevat risc
d’incendi forestal actual.
Les urbanitzacions del municipi no compten amb pla d’autoprotecció contra incendis
forestals.
Elevat risc d’inundació en el municipi. Tot el tram de riu situat aigües avall de la
depuradora té una secció de desguàs insuficient que dóna lloc a desbordaments a
ambdós marges, amb afecció a càmpings i zones agrícoles. També hi ha problemes de
drenatge a la zona urbana de Platja d’Aro situada entre la carretera de Sant Feliu i el mar
i talls de la carretera en cas de pluges fortes. Seccions de desguàs insuficients dels recs
que antigament drenaven la zona.
Castell-Platja d’Aro es troba inclòs en la relació d’aqüífers protegits segons Decret
328/1988.
Existència de fosses sèptiques a les urbanitzacions, les quals esdevenen en focus
potencials de risc hidrogeològic.
Indicis de contaminació fecal en alguna de les fonts naturals com a conseqüència de la
manca de manteniment de les fosses sèptiques.
Alguns talussos i penya-segats de les cales de Sa Conca, Sa Cova i Cala del Pi presenten
problemes d’inestabilitats gravitatòries.
Les llevantades són un risc existent a la façana litoral, especialment al nucli urbà de
Platja d’Aro, amb importants efectes sobre les platges i el port nàutic.
Els plans d’emergència s’han de revisar cada 4 anys, de manera que Castell-Platja d’Aro
ha de revisar el seu Pla Bàsic, l’INFOCAT i l’INUNCAT.
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2.5. Mobilitat
2.5.1. Objectius i criteris de sostenibilitat
Durant les darreres dècades, el creixement del parc automobilístic i la dispersió d’activitats i
població en el territori han definit un patró de mobilitat basat en l’ús massiu del vehicle privat,
que es caracteritza pels enormes costos econòmics, socials i ambientals que provoca al conjunt
de la societat. Els impactes d’aquest patró, que cal superar, són ben amplis: elevada ocupació
de l’espai públic, alt consum de recursos energètics, fortes emissions de contaminants a
l’atmosfera, difícil integració social de les persones que no tenen accés al vehicle privat, etc.
En aquest sentit, cal un procés de reflexió amb relació al model de municipi de futur, que
contempli i potenciï altres modes de mobilitat a banda del vehicle privat. Aquests criteris cal
incorporar-los en els diferents instruments estratègics, de planificació i gestió municipals, i es
poden sintetitzar en:
-

Potenciar la mobilitat sostenible, entesa com aquella capaç de satisfer la necessitat
de la societat de moure’s lliurement, accedir, comunicar-se, comercialitzar i establir
relacions sense sacrificar altres valors humans o ecològics bàsics actuals o futurs.

-

Garantir l’accessibilitat de tots/es els ciutadans/es a l’ús dels espais i els
equipaments públics.

-

Afavorir la seguretat viària, tot fent complir les normes bàsiques de convivència en
la mobilitat, posant una especial atenció sobre els modes de transport més
vulnerables (a peu i en bicicleta).

-

Perseguir l’eficiència, fomentant un model que racionalitzi l’ús dels diferents modes
de desplaçament i en fomenti aquells més eficients energèticament i territorialment.

-

Garantir la qualitat de vida, valorant la cohesió social i disposant de prou espais per
a ús públic i per la convivència.

-

Afavorir un dinamisme econòmic que afavoreixi l’atractiu i el desenvolupament de
les activitats econòmiques.

La legislació actual recull i incorpora aquests principis:
La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat de Catalunya, contempla la creació
d’instruments de planificació (Plans Directors de mobilitat, Plans específics, Plans de
mobilitat urbana), de programació -que han de preveure el finançament i execució dels
anteriors-, d’avaluació i seguiment (Observatori Català de la Mobilitat, Estudi d’avaluació
estratègica ambiental, Estudi d’avaluació de la mobilitat generada, etc.).
El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la
mobilitat generada. L’objecte d’aquest Decret és determinar els instruments i projectes
que han d’incorporar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada –que són eines de
seguiment i anàlisi de la mobilitat-; establir les directrius per a l’elaboració d’aquests, el
seu contingut i el procediment per a la seva tramitació, així com concretar les
obligacions de finançament de les persones promotores de les actuacions generadores
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de la nova mobilitat. A més, aporta la conveniència de lligar el desenvolupament
urbanístic i les previsions de mobilitat des de les fases inicials de planejament.
El Decret 362/2006, de 3 d’octubre, pel qual s’aproven les Directrius Nacionals de
Mobilitat. Les Directrius Nacionals de Mobilitat constitueixen el marc orientador del
seguit d’instruments de planificació previstos a la Llei de la mobilitat, mitjançant
l’establiment d’orientacions, criteris, objectius temporals, propostes operatives i
indicadors de control que cal aplicar en l’elaboració dels diferents plans previstos a la
Llei. En concret, la missió específica de les Directrius Nacionals de Mobilitat és la de
constituir un filtre entre la diagnosi de la situació actual de cada pla i el programa
d’actuacions corresponent.
La Llei 2/2002 d’Urbanisme de Catalunya i el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, obliguen als Plans Directors
urbanístics a l’establiment de directius sobre la mobilitat de les persones, mercaderies i
transport públic, ja sigui directament o per mitjà de plans especials urbanístics. També,
en els Plans d’ordenació urbanística municipal (POUM), s’ha de preveure les mesures per
facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible en el municipi.
La Llei 6/2005, de 2 de juny, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de
carreteres, és el principal instrument de planificació i ordenació del sistema de
carreteres. Aquest pla estableix el règim general de les vies pertanyents a totes les
xarxes i s’ha de revisar com a mínim cada cinc anys.
La Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, i el Decret 135/1995, que la desplega i aprova el Codi d’accessibilitat.

2.5.2. Diagnosi de l’àmbit d’estudi
Les consideracions de diagnosi de l’àmbit territorial de l’Agenda 21 –Castell-Platja d’Aro i Santa
Cristina d’Aro– són els següents, pel que fa als aspectes de mobilitat.
Val a dir que la diagnosis que es presenta a continuació, tant del conjunt de l’àmbit d’estudi
com a nivell municipal, és una síntesi de la diagnosi inclosa a les Directrius per millorar la
mobilitat urbana i el foment del transport públic, de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro.
Àrea estratègicament ben connectada per carretera
Els municipis de l’àmbit d’estudi se situen a uns 30 km de l’AP-7 i la N-II, aspecte que els
posiciona estratègicament respecte la resta de comarques gironines i de Catalunya. Els
municipis d’estudi tenen accessos fàcils a les carreteres C-31 i C-65.
Elevada sinistralitat a les vies més concorregudes
Els accidents de trànsit registrats a les carreteres de l’àmbit d’estudi en l’any 2008 han estat
289 (150 en el terme de Castell-Platja d’Aro i 139 al terme de Santa Cristina d’Aro) amb 333
ferits lleus, 91 ferits greus i 29 víctimes mortals. El major nombre d’accidents s’han produït a la
C-65 (16 accidents) i la C-31 (13 accidents).
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Mobilitat per raons de treball, majoritàriament en vehicle privat
Mentre a Castell-Platja d’Aro la major part dels desplaçaments per raons de treball són interns
(43,5%), a Santa Cristina d’Aro més de la meitat són a altres municipis (55,4%). Tan si els
desplaçaments són interns com externs, el vehicle privat és el mitjà més emprat.
A nivell laboral, hi ha una forta relació entre els municipis que conformen la Vall d’Aro (CastellPlatja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro), el que implica que importants fluxos
de població circulen diàriament per la C-65, GIV-6621 i C-253.
Elevat índex de motorització
L’àmbit d’estudi presenta un elevat índex de motorització: 954,5 vehicles per 1.000 habitants,
superior a la mitjana comarcal (852,9) i catalana (679,6).
Acceptable cobertura de transport col·lectiu, però poc utilitzat
Els principals nuclis de l’àmbit d’estudi estan coberts amb una bona oferta de transport públic,
que permet connexió amb els municipis veïns i principals pols d’atracció (Sant Feliu de Guíxols,
Girona i Palamós). Les parades d’autobús se situen aproximadament a un radi de 250 metres,
que és la distància aproximada que l’usuari està disposat a recorre per agafar l’autobús.
Tanmateix, el nombre d’usuaris no assoleix nivells òptims, presumiblement per vàries raons,
entre les quals la manca de l’hàbit d’anar amb autobús, les tarifes i la flexibilitat d’horaris que
permet el vehicle privat. No obstant, hi ha un desconeixement generalitzat dels horaris
disponibles i les combinacions possibles.
Ara bé, a les urbanitzacions i als nuclis rurals (Solius i Romanyà de la Selva) no hi arriba cap línia
d’autobús.
El transport col·lectiu no ha estat tema de debat ni als fòrums de l’Agenda 21 ni a les assemblees
de tallers participatius de Santa Cristina d’Aro.
Transport escolar àmpliament utilitzat però sense parades a les urbanitzacions
Els alumnes d’educació infantil i primària de Santa Cristina d’Aro no disposen de transport
escolar atès que el seu centre assignat es localitza al mateix municipi, tanmateix els alumnes que
cursen l’ESO disposen d’un servei fins a l’IES Ridaura de Castell-Platja d’Aro, que compta amb un
elevat nombre d’alumnes (133 alumnes distribuïts en tres autobusos).
Els alumnes d’infantil i primària que resideixen al nucli de Castell-Platja d’Aro no compten amb
transport escolar ja que el CEIP Vall d’Aro es troba al mateix poble.
Atesa la dispersió urbana del municipi, els alumnes que resideixen a Platja d’Aro i a S’Agaró i que
estan escolaritzats al CEIP Els Estanys i a l’IES Ridaura, tenen la possibilitat de fer ús del transport
escolar, tanmateix han d’assumir part del cost del bitllet ja que no és un servei obligatori.
Les línies de transport no tenen parades a les urbanitzacions.
Existència d’Ordenança municipal de Circulació
Tant Castell-Platja d’Aro com Santa Cristina d’Aro disposen d’Ordenança municipal de
circulació, vigent des de l’any 2009 i 2002, respectivament. En aquestes, s’hi recull la
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normativa de competència consistorial en matèria d’ordenació del trànsit de persones i de
vehicles en les vies urbanes del municipi (senyalització, obstacles, parada de vehicles,
estacionaments, zones de vianants, etc.).
Elevada intensitat de trànsit en les vies internes amb problemàtiques associades
La circulació de vehicles dins la trama urbana dels municipis és intensa, especialment durant
els mesos d’estiu. La dispersió del teixit urbà, la comoditat per els desplaçaments de les
persones i el pol d’atracció que són les platges i la zona comercial de Platja d’Aro, suposen una
gran dependència envers el vehicle.
Tot i els esforços que els consistoris han dedicat a resoldre les problemàtiques associades al
trànsit (velocitat, sentit dels carrers, estacionaments, etc.) ubicant senyalització i elements
pacificadors, les mesures continuen essent insuficients per l’elevat nombre de vehicles que hi
ha actualment.
La mobilitat urbana còmode i segura, un aspecte a millorar
Els col·lectius més perjudicats són vianants i ciclistes que no sempre compten amb mesures
que els garanteixen comoditat i seguretat en els seus desplaçaments (voreres estretes o
inexistència en les zones més antigues, urbanitzacions i vies de connexió, pocs trams de carrils
bicis urbans, etc.).
L’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda, també és un aspecte a continuar resolent.
Una extensa xarxa de camins per a bicicletes i senderistes
Als municipis hi ha una important xarxa de senders de gran, mitjà i petit recorregut i rutes
cicloturístiques (promocionades pel Consell Comarcal del Baix Empordà) que es corresponen
amb itineraris d’iniciatives locals i amb camins de ronda. Segons s’ha pogut observar, no
sempre tenen continuïtat o s’enllacen unes amb les altres.
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La mobilitat a l’àmbit d’estudi
Llegenda
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2.5.3. Diagnosi municipal
Els punts de diagnosi concrets pel terme municipal de Castell-Platja d’Aro són:
PUNTS FORTS / OPORTUNITATS
Castell-Platja d’Aro és un municipi estratègicament ben situat. L’accés fàcil a la C31 permet la comunicació amb als municipis veïns, i el posiciona a uns 30 km de
l’AP-7 i N-II.
La forta relació dels municipis de la Vall d’Aro implica que importants fluxos de
població circulen diàriament per la C-65, GIV-6621 i C-253.
Acceptable cobertura del transport col·lectiu amb autobús (dues línies urbanes
que connecten els tres nuclis i donen servei als tres càmpings durant l’època
d’estiu. Les línies interurbanes permeten la connexió amb els municipis veïns i
principals pols atractors, com Sant Feliu de Guíxols, Girona i Palamós.
El transport escolar funciona correctament.
Disponibilitat d’Ordenança de circulació vigent des de 2009.
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S’han dut a terme nombroses actuacions en matèria de circulació (esquenes d’ase,
passos de vianants elevats, sentits únics de molts carrers de Platja d’Aro, regulació
d’estacionament sota diferents tipologies, etc.).
S’han realitzat diverses actuacions per millorar la mobilitat de vianants i ciclistes
(calçada única a Castell d’Aro, prioritat invertida i limitació de 20-30 km/h, ús
exclusiu per vianants, permeabilitat a l’avinguda de Castell d’Aro i l’avinguda de
s’Agaró, trams de carril bici urbà, etc.).
Disponibilitat de Pla d’accessibilitat per a la supressió de barreres arquitectòniques
en els àmbit de la via pública i l’edificació al municipi (aprovat l’any 2001 i
actualitzat al 2004).
Existència d’una important xarxa de senders de gran, mitjà i petit recorregut i
rutes cicloturístiques (promocionades pel Consell Comarcal del Baix Empordà) que
es corresponen amb itineraris d’iniciatives locals i amb camins de ronda.
PUNTS FEBLES / AMENACES
El municipi no disposa de transport ferroviari.
Les vies en què s’hi ha produït major nombre d’accidents durant el període 20002008 són la C-31, C-253 i la GI-662.
Desplaçaments interns per raons de treball majoritàriament en vehicle privat, i
elevat índex de motorització superior a la mitjana comarcal i catalana.
Grau d’utilització baix del transport públic (comoditat de les persones d’utilitzar el
seu vehicle propi, o bé pel desconeixement de l’oferta disponible, dificultat
d’interpretació dels horaris).
Elevat trànsit de vehicles i problemàtiques associades a la xarxa viària interna
(velocitat, concentració d’estacionaments, manca d’aparcaments de caravanes i
busos discrecionals, culs-de-sac al passeig marítim, etc.). Aquesta és una de les
problemàtiques manifestades a les enquestes realitzades en el marc de l’Agenda
21.
Trams en males condicions per als vianants i bicicletes (voreres estretes, no
senyalització a les vies de connexió i a les urbanitzacions, aparcaments sobre carril
bici, etc.).
Conflicte de convivència entre vianants i ciclistes al passeig marítim durant la
temporada d’estiu. Segons l’ordenança municipal (article 47) no hi està permesa la
circulació de bicicletes, però el carril que voreja el riu Ridaura hi arriba.
La xarxa de camins per a ciclistes i senderistes no sempre tenen continuïtat ni
s’enllacen unes amb les altres (no hi ha possibilitat de connexió a peu entre els
nuclis de Castell i de Platja d’Aro, tampoc vora mar entre Platja d’Aro i Calonge
perquè l’orografia i les zones construïdes ho impedeixen).
El transport escolar no té parada a les urbanitzacions.
Els costos del transport per activitats organitzades per l’Ajuntament (futbol,
bàsquet, gent gran) va a càrrec del consistori, però poca gent l’utilitza.
Durant els mesos d’estiu, els taxis realitzen molts viatges, tot i que durant l’hivern
no massa.
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2.6. Aigua
2.6.1. Objectius i criteris de sostenibilitat
L’aigua és un bé escàs i, malgrat tot, el seu consum augmenta any rera any. Aquest increment
de la demanda d’aigua no sempre és atribuïble al creixement de la població, sinó a d’altres
factors com l’elevat consum de l’agricultura, que a nivell català representa el 50% del consum
total a Catalunya, o la demanda d’instal·lacions esportives i de lleure que estan d’actualitat
(camps de golf i pitch & putt, parcs aquàtics, balnearis,...).
Amb la finalitat d’avaluar si la gestió de l’aigua en l’àmbit d’estudi s’assimila a un model
territorial sostenible, s’estableixen els següents objectius generals:
Millorar la gestió dels recursos superficials i subterranis i fomentar el seu estalvi.
Exercir control sobre les captacions i la seva explotació.
Fer un consum d’aigua més eficient.
Millorar les xarxes de proveïment d’aigua potable.
Garantir la qualitat de l’aigua de proveïment públic.
Millorar dels sistemes de sanejament d’aigües residuals.
Fomentar la reutilització de les aigües residuals i la utilització d’aigües pluvials.
En l’àmbit català i estatal, la gestió de l’abastament i del sanejament es regula per la normativa
que es detalla a continuació:
-

Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del domini públic
hidràulic, modificat pel Reial decret 606/2003, de 23 de maig.

-

Ordre de 15 de desembre de 1983 per la qual es regula la distribució d’aigües potables
de consum públic mitjançant contenidors, cubes i cisternes mòbils.

-

Reial Decret 261/1999, de 16 de febrer, sobre protecció de les aigües contra la
contaminació produïda per nitrats procedents de fonts agràries.

-

Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.

-

Decret 218/1999, de 27 de juliol, de modificació del Decret 125/1999, de 4 de maig,
d’aprovació dels estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua.

-

Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s’aprova el Reglament dels tributs gestionats
per l’Agència Catalana de l’Aigua. Correcció d’errades al Decret 103/2000, de 6 de
març.

-

Decret 167/2000, de 2 de maig, d’adopció de mesures excepcionals en matèria de fonts
d’abastament públiques afectades per nitrats.
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-

Decret 168/2000, de 2 de maig, d’adopció de mesures excepcionals en relació amb la
utilització dels recursos hidràulics.

-

Decret 205/2000, de 13 de juny, d’aprovació del programa de mesures agronòmiques
aplicables a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents
de fonts agràries.

-

Reial Decret Legislatiu1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refòs de la llei
d’Aigües.

-

Decret 119/2001, de 2 de maig, pel qual s’aproven mesures ambientals de prevenció i
correcció de la contaminació de les aigües per nitrats.

-

Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d'aigües.

-

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis Públics de
Sanejament.

-

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
legislació en matèria d’aigües de Catalunya.

-

Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la
qualitat de l’aigua de consum humà.

-

Decret 93/2005, de 17 de maig, d’adopció de mesures excepcionals en relació amb la
utilització dels recursos hídrics.

-

Ordre SCO/3719/2005, de 21 de novembre, sobre substàncies per al tractament de
l’aigua destinada a la producció d’aigua de consum humà.

-

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis.

-

Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, on s’estableix el règim jurídic de la
reutilització de les aigües depurades.

2.6.2. Diagnosi de l’àmbit d’estudi
Una correcta gestió de l’aigua
La gestió integra de l’aigua, als municipis de l’àmbit d’estudi, s’ha delegat a l’empresa d’aigües
AQUALIA, fet que contribueix a un millor control, des dels respectius consistoris, sobre l’estat i
qualitat de les seves captacions municipals, així com de les infraestructures d’abastament i
sanejament en baixa.
Els municipis disposen de fonts pròpies per a l’abastament d’aigua potable
Els municipis de la present Agenda 21 disposen de captacions pròpies d’aigües subterrànies
que són gestionades per la companyia subministradora AQUALIA.
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Poca diversificació de les fonts d’abastament municipals
Els aprofitaments municipals que abasteixen als municipis de l’àmbit d’estudi i els de Sant Feliu
de Guíxols -que funcionen com a recolzament- exploten l’aqüífer del Ridaura, i se situen a
ambdós marges del riu.
Val a dir que la concentració d’aprofitaments en una mateixa àrea pot suposar un greuge
important en cas que qualsevol problemàtica que es doni en una de les captacions pugui acabar
afectant-ne al conjunt.
El subministrament de Castell-Platja d’Aro com Santa Cristina d’Aro depèn de la compra
d’aigua en alta
Els municipis de l’àmbit d’estudi depenen de la compra en alta d’aigua al Consorci Costa Brava,
al municipi de Sant Feliu de Guíxols i a Calonge per a garantir el subministrament a la població
i evitar d’aquesta manera la sobreexplotació de l’aqüífer del Ridaura que, anys enrere, va
originar problemes d’intrusió salina.
L’aigua del Pasteral esdevé una garantia per al proveïment dels municipis
Els convenis existents entre els Ajuntaments de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro
garanteixen el subministrament dels seus municipis a partir de les aigües superficials del Ter.
Tanmateix, la dotació a cada municipi és diferent, de manera que mentre a Castell-Platja d’Aro
l’aigua procedent del Pasteral suposa el 62%, a Santa Cristina d’Aro és del 39% (any 2009).
Canvi en la gestió dels recursos hídrics a l’aqüífer del Ridaura
El boom urbanístic dels anys 80 va afectar greument a l’aqüífer del Ridaura, motivant un canvi
en la gestió dels recursos hídrics a finals dels 90. Va ser aleshores quan es va construir la
conducció des del sistema Sau-Susqueda-Pasteral per abastir a tota la Costa Brava. D’aquesta
manera s’ha produït una substitució gradual de les fonts de captació, passant d’un consum
general d’aigua de l’aqüífer a un consum majoritari procedent del Ter, que manté les fonts
pròpies com a recolzament, sobretot en les puntes de demanda de l’estiu.
El consum unitari d’aigua és superior a la dotació de referència que s’utilitza a Catalunya
A l’àmbit d’estudi hi ha un total de 16.120 abonats que abasten a una població de 15.701
habitants i que a l’any 2009 van consumir 2.970.496 m3.
El consum unitari d’aigua mitjà a l’àmbit d’estudi s’ha estimat en 499 l/persona.dia, valor que
duplica els 200 l/persona.dia que es prenen de referència a l’hora de fer estudis d’abastament.
No obstant, a nivell municipal, les diferències s’accentuen encara més i en bona part es justifica
per l’estacionalitat de la població i les segones residències i pel fet que en la majoria dels
municipis de l’àmbit d’estudi no es diferencien els usos sectorials de l’aigua i, per tant, tot es
comptabilitza com a ús domèstic.
Presència d’abastaments particulars que no es troben legalitzats al registre d’aigües de
l’Agència Catalana de l’Aigua
A l’àmbit d’estudi existeix un nombre abundant d’abastaments particulars, la majoria no
legalitzats, destinats a ús agrícola, ramader, industrial, recreatiu i, fins i tot, domèstic dels
masos i habitatges aïllats existents en el territori.
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En el Registre d’Aigües de l’Agència Catalana de l’Aigua, hi figuren un total de 201 concessions
amb un volum total concedit de 2.447.224 m3/any. Actualment es troben en tràmit 13 noves
concessions.
Altrament, s’ha estimat en base a dades objectives (població disseminada, caps de bestiar,
superfície agrícola) i per a tot l’àmbit d’estudi un consum d’aigua anual de 13.943 m3/any per a
usos domèstics, 800.640 m3/any per a usos agrícoles, 3.831 m3/any per a usos ramaders i
finalment 442.968 m3/any per a ús industrial. Val a dir però, que els volums obtinguts a través
de les concessions existents en el Registre d’Aigües de l’Agència són menors, especialment, en
els sectors industrial i agrícola, posant de manifest que la majoria d’aprofitaments no deuen
estar degudament legalitzats.
Elevada implantació de la xarxa separativa als nuclis urbans, no així a les urbanitzacions
Una xarxa separativa d’aigües permet discernir les aigües residuals de les pluvials, contribuint
d’aquesta manera a una menor entrada d’aigua a la depuradora i evitant que aquesta es
col·lapsi. En aquest sentit, els municipis de la present Agenda 21 tenen implantada parcialment
la xarxa separativa als nuclis urbans. En el cas de Castell-Platja d’Aro s’ha instaurat en un 90% i
a Santa Cristina d’Aro en un 70%. Cal estendre la xarxa separativa de manera progressiva a tot
el municipi, incloses les urbanitzacions.
Sistemes de sanejament deficients a les urbanitzacions
A l’àmbit d’estudi es localitzen diversos nuclis de població i urbanitzacions on no hi arriba la
xarxa de sanejament i on l’única forma de sanejament possible és a través de fosses sèptiques
o bé es produeix l’abocament directe a llera. Es tracta en concret, de les urbanitzacions de BellLloc, Romanyà, Sant Miquel d’Aro, Can Reixac i Rosamar (Santa Cristina d’Aro) i, parcialment,
Ros Mar i la zona de Xicu Moner (Castell-Platja d’Aro).
Per aquest motiu es fa necessari resoldre el sanejament dels nuclis de població que no
disposen de sistemes de tractament de les seves aigües residuals.
L’estació depuradora d’aigües residuals de Castell-Platja d’Aro treballa per sota de la seva
capacitat
L’estació depuradora Castell-Platja d’Aro tracta les aigües procedents de Castell-Platja d’Aro,
Santa Cristina d’Aro i Sant Feliu de Guíxols i el tipus de tractament és biològic amb sistema
terciari d’eliminació de nutrients. Té una capacitat de tractament de 35.000 m3/dia i, tenint en
compte que en cabals punta es tracten a l’estiu i que es troben per sota dels 20.000 m3/dia, es
pot concloure que treballa per sota del seu cabal de disseny.
L’ampliació del tractament terciari millorarà la qualitat de l’efluent alhora que afavorirà la
recàrrega de l’aqüífer del Ridaura
Arran dels problemes de sequera i de la sobreexplotació de l’aqüífer es va iniciar la recàrrega
del mateix amb els excedents de la depuradora de Castell-Platja d’Aro. La millora i ampliació
del tractament terciari afavorirà a la recuperació qualitativa i quantitativa de l’aqüífer del
Ridaura.
Existència d’autoritzacions d’abocament a llera pública
Segons l’Agència Catalana de l’Aigua hi ha 5 expedients de diferents establiments que han
presentat sol·licitud d’autorització d’abocament a llera pública, fet que posa de manifest la
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recurrència a l’abocament directe que s’està duent a terme en els municipis per manca
d’infraestructures.
Reutilització d’aigües residuals
Les aigües residuals depurades de l’EDAR de Castell-Platja d’Aro són reutilitzades per al reg
agrícola d’hortes a Castell d’Aro, reg per a jardineria, reg de centres de golf (Golf d’Aro i Golf
Costa Brava) i per a la recàrrega de l’aqüífer del Ridaura.
Altrament, la futura ampliació del tractament terciari permetrà ampliar els usos no potables als
municipis de l’àmbit d’estudi.
Els fangs procedents de depuradora són aptes per al seu reaprofitament agrícola
Els fangs generats a l’EDAR de Castell-Platja d’Aro són qualitativament aptes per la seva
aplicació agrícola. Aquests s’apliquen a cultius de cereals; blat, blat de moro, sorgo o melca,
girasol, ordi, civada, raigràs, entre d’altres. L’actual zona d’aplicació abraça els municipis de
Torrent, Palamós, Vall-llòbrega, Palafrugell, Mont-ràs, Calonge, Santa Cristina d’Aro, Tordera,
Sils, Vidreres, Maçanet de la Selva, Massanes, i Fogars de la Selva.

Cicle integral de l’aigua

Calonge

Abastament municipal
Fonts pròpies

Consum unitari aigua

Compra en alta

Santa Cristina d’Aro

<250 l/hab.dia
251-500 l/hab.dia
<501 l/hab.dia

% Incontrolats

Castell-Platja d’Aro
Sanejament municipal
Depuradora

Fosses sèptiques

Nuclis sense tractament d’aigües residuals

Sant Feliu
de Guíxols
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2.6.3. Diagnosi municipal
Els punts de diagnosi concrets pel terme municipal de Castell-Platja d’Aro són:
PUNTS FORTS / OPORTUNITATS
L’abastament està donat d’alta al SINAC.
L’aigua de subministrament compleix amb la normativa vigent.
Segons els resultats de l’enquesta realitzada amb motiu de la redacció de l’Agenda 21, el
63% dels enquestats manifesten la seva satisfacció amb la disponibilitat i la qualitat de
l’aigua potable.
Baix volum d’incontrolats a la xarxa de proveïment pública (18%, any 2009).
Un baix nombre d’autoritzacions d’abocament a llera pública (2).
El municipi disposa d’estació depuradora d’aigües residuals.
L’estació depuradora de Castell-Platja d’Aro treballa per sota de la seva capacitat de
tractament.
Les aigües residuals són reutilitzades per a ús de reg i per recàrrega de l’aqüífer. A mig
termini es podran ampliar els seus usos amb l’ampliació del terciari.
Els fangs de la depuradora de Castell-Platja d’Aro s’utilitzen com adob agrícola.
Es troba en fase d’elaboració un Pla Integral del Cicle d’Aigua al municipi.
PUNTS FEBLES / AMENACES
El municipi ha de comprar aigua en alta al Consorci Costa Brava, a Sant Feliu de Guíxols i
a Calonge per satisfer les seves necessitats hídriques.
Concentracions anòmales per excés d’amoni, ferro i manganès que fa necessari aplicar
sistemes de tractament de l’aigua captada pels pous municipals, per fer-la apta per al
consum de boca. Val a dir que aquesta problemàtica genera una forta despesa
econòmica per al municipi.
Un consum unitari d’aigua per sobre dels 200 l/hab.dia (628 l/hab.dia, any 2009).
No es disposa de dades de qualitat recents de les fonts de concurrència pública.
Consum estacional d’aigua.
Manca d’ordenança reguladora de l’ús de l’aigua.
Cal una renovació progressiva de les xarxes de proveïment d’aigua potable, especialment
a les urbanitzacions on el volum de pèrdues és important. La majoria de conduccions
encara són de fibrociment, el qual s’ha d’anar reemplaçant per polietilè, molt més
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resistent i durador.
No es diferencia el consum d’aigua en funció del seu ús (domèstic, agrícola, ramader,
industrial o municipal).
No hi ha xarxa separativa generalitzada en el municipi (90%).
Problemes de dimensionament de la xarxa de sanejament municipal que en moments de
pluges fortes no pot assumit tot el volum d’aigua, generant l’aixecament d’embornals.
L’antiguitat de la xarxa de sanejament municipal fa que el 88% de la xarxa sigui encara
de formigó, un material poc adequat que caldria anar substituint per polietilè.
Existència de nuclis de població no connectats a la xarxa de sanejament municipal i que
disposen de fosses sèptiques –considerades focus de risc hidrogeològic- o bé que
aboquen directament a llera.
No hi ha constància de sistemes de reutilització d’aigües pluvials en els municipis, a
excepció de les basses dels centres de golf existents en el municipi.
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2.7. Atmosfera
2.7.1. Objectius i criteris de sostenibilitat
Les consideració de diagnosi pel que fa a la qualitat atmosfèrica de l’àmbit territorial de
l’Agenda 21 es concreten en:
A l’àmbit de l’Agenda 21 no hi ha cap estació de control de la qualitat atmosfèrica, però es
detecta una bona qualitat de l’aire
A l’àmbit de l’Agenda 21, no s’hi troba cap estació automàtica de control de la contaminació
atmosfèrica inclosa a la XVPCA (Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica).
La més pròxima és la que es troba a Begur, al Centre d’Estudis del Mar. La qual mesura ozó
troposfèric i pluja àcida des de l’1 de febrer de l’any 1993.
El Servei de Vigilància i Control de l’Aire (Secció d’Immissions) del Departament de Medi
Ambient i Habitatge ha facilitat les dades de l’estació automàtica de Begur i de Girona. Els
resultats obtinguts es troben per sota dels valors límit i guia que fixen les diferents normatives
i no s’han detectat incidències destacables en aquestes estacions.
Per altra banda, la qualitat de l’aire a Catalunya també es valora en funció de l'Índex Català de
Qualitat de l'Aire (ICQA) que es calcula sobre els nivells d’immissió dels contaminants SO2,
NO2, CO, PST, O3 i PM10 mesurats a les estacions automàtiques de la XVPCA. La qualitat de
l’aire a les estacions més properes de la XVPCA (Girona i Begur) és entre excel·lent i
satisfactòria.
Finalment, pel que fa als nivells de qualitat de l’aire, a la Zona de qualitat de l’aire (ZQA) de
l’Empordà, al llarg del 2009 no s’ha detectat cap superació de les concentracions límit
establertes per la normativa tot i la gran quantitat d’emissions anuals generades pel transport
local. Aquest fet es pot deure a la capacitat de dispersió de les brises marines i de la vall del riu
Ridaura, i a la poca presència d’activitats industrials potencialment contaminants de l’aire.
Els combustibles líquids són la principal font emissora de contaminants atmosfèrics,
conseqüència del transport interurbà, del transport urbà i del sector agrícola
Els combustibles líquids (gasoil i gasolina) són els responsables de la major part de les
emissions de contaminants a l’àmbit d’estudi. Aquest combustible es consumeix principalment
en els desplaçaments interurbans (95,7% de les emissions de l’àmbit d’estudi), més que en els
urbans (5,07 %), però també resulten significatives les emissions de gasoil en el sector agrícola,
(consumibles per la maquinària agrícola o bé en les explotacions ramaderes, i que suposen un
1,4% de contribució de la contaminació atmosfèrica).
El municipi que més contribueix a l’emissió de compostos atmosfèrics generats pel sector del
transport és Castell-Platja d’Aro amb un 66,8%, sobretot, conseqüència de les emissions
generades en les vies interurbanes, és a dir, pel trànsit intercomarcal, destacable pel pas de la
C-31 i la C-253. El fet que Castell-Platja d’Aro sigui un centre atractor i turístic de primer
ordre, fa que el trànsit en les vies interurbanes, sobretot en els mesos d’estiu, sigui molt
important.
En canvi, la contribució pel que fa a les emissions generades pel transport a Santa Cristina
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d’Aro, amb un 33,2% destaca a les vies urbanes, és a dir, el desplaçament intern del municipi
genera més emissions que a Castell-Platja d’Aro, a conseqüència de la dimensió superior del
municipi, de la superioritat en quant a km de carreteres internes i a les nombroses
urbanitzacions disperses pel terme.
En general val a dir que, pel conjunt dels municipis, les emissions atmosfèriques són generades
bàsicament pel transport interurbà calculat a partir de les IMT Intensitats Mitjanes de Trànsit
(vehicles/dia), i causat bàsicament pels vehicles pesants i pels turismes a la temporada d’estiu
que circulen per la C-31, la C-65 i la C-253. Essent el transport urbà (el generat pels moviments
interns del municipi) poc rellevant respecte el conjunt d’emissions.
El fet que Castell-Platja d’Aro sigui un centre atractor turístic de primer ordre (tant pel que fa al
turisme intern com l’estranger) i la considerable xarxa de carreteres del terme de Santa Cristina
d’Aro (per accedir a les nombroses urbanitzacions disperses pel territori) suposen una emissió
de gasos amb efecte hivernacle molt important.
Cal tenir en compte però, que en època estiuenca, el trànsit en aquestes carreteres augmenta
substancialment i, de forma directament proporcional, es poden duplicar les emissions
generades en aquestes vies.
Els embussos de trànsit que es generen a l’estiu per part dels conductors que volen accedir a
les platges, sobretot a la C-31 i a la C-65, contribueixen a empitjorar la qualitat de l’aire, pel fet
de mantenir els vehicles parats i els motors en marxa.
La major part de les emissions atmosfèriques de l’àmbit de l’Agenda 21 es generen a
Castell-Platja d’Aro
Per municipis, si es pren de referència les emissions de CO2 equivalent produït als municipis
de l’Agenda 21, el 66% es generen a Castell-Platja d’Aro atenent al pas de la C-31 i la C-253 i al
fet de ser un centre atractor de primer ordre i al seu pes demogràfic, sobretot en
temporada alta, per tant es tracta d’una aportació externa.
Pel que fa al sector industrial, el municipi de Santa Cristina d’Aro és el que contribueix més a
les emissions atmosfèriques de l’àmbit, amb un 54,36%, malgrat que l’activitat industrial en el
territori és de baixa incidència ambiental i inexistent a Castell-Platja d’Aro.
Pel que fa al sector domèstic, el municipi de Castell-Platja d’Aro és el que contribueix més a
les emissions atmosfèriques de l’àmbit, amb un 60%, atès l’augment de població en temporada
alta.
Pel que fa al sector ramader i agrícola, el municipi de Santa Cristina d’Aro és el que
contribueix més a les emissions atmosfèriques de l’àmbit, amb un 73,6%, essent pràcticament
inexistents les emissions d’aquest sector al municipi de Castell-Platja d’Aro.
El balanç de compostos emesos contribuents a l’Efecte Hivernacle no és equilibrat amb el
poder d’absorció del territori
El diòxid de carboni (CO2) es troba normalment a l’atmosfera en una concentració mitjana del
0,03%. Si es produeix un increment de la seva concentració a l’atmosfera, es contribueix a
accentuar l’efecte hivernacle, ja que aquest gas absorbeix la radiació infraroja provinent del sòl
i dels oceans.
Si es compten les emissions de diòxid de carboni equivalent emeses a la totalitat dels municipis
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de l’Agenda 21, la petjada ecològica equival a una superfície agroforestal de 42.949 ha
(superfície necessària per a l’absorció de les emissions de CO2 que es generen al territori).
Tanmateix, la superfície real de sòl agroforestal a l’àmbit és de 6.897 ha.
En aquest sentit, es conclou que el sistema, considerant tots els municipis de l’Agenda 21, no
és equilibrat ja que es necessita 6,23 vegades la superfície agroforestal existent. És a dir,
l’àmbit territorial només pot absorbir el 16% de les emissions de CO2 que s’hi generen (si bé
la major part de les emissions són de procedència externa i conseqüència del transport
interurbà de a C-31 i la C-65).
Tot i això, cal considerar que la capacitat de dispersió del territori és molt elevada, atenent a
fenòmens atmosfèrics com la tramuntana i la marinada, així com els cursos superficials (rius,
rieres, canals, etc) que canalitzen l’aire i les emissions.
La Diputació de Girona està estudiant la possibilitat d’adequar un tramvia intercomarcal que
circularia entorn les Gavarres i que permetria connectar Girona amb la Costa Brava. Aquesta
infraestructura de transport públic permetria reduir l’important volum d’emissions
atmosfèriques als municipis
El transport interurbà (xarxa de carreteres bàsica i comarcal) és la principal causa de
contaminació atmosfèrica als municipis de l’Agenda 21. El fet que Castell-Platja d’Aro sigui un
centre atractor turístic de primer ordre (tant pel que fa al turisme intern com l’estranger) i la
considerable xarxa de carreteres del terme de Santa Cristina d’Aro (per accedir a les nombroses
urbanitzacions disperses pel territori) suposen una emissió de gasos amb efecte hivernacle
molt important.
En aquest sentit, la Diputació de Girona ha realitzat un Estudi de viabilitat d’un tramvia
intercomarcal a les comarques gironines (any 2008). L’objecte de l’estudi és analitzar des dels
punts de vista del traçat, la mobilitat, el finançament, i la viabilitat d’implantar un sistema de
transport públic de tipus tramviari en un àmbit comprès entre Banyoles, l’àrea metropolitana de
Girona i la Costa Brava.
Aquesta actuació permetria reduir l’important volum d’emissions atmosfèriques als municipis i
els embusos ocasionats per a accedir a les platges.
Presència d’activitats incloses en el Registre d’Emissions i Transferència de Contaminants de
Catalunya (PRTR-CAT)
A l’àmbit de l’Agenda 21 no hi ha cap activitat ni resolta ni tramitada segons l’Annex I (d’alta
incidència ambiental) de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de
l’Administració Ambiental (IIAA) que pugui emetre contaminants atmosfèrics.
A partir de la consulta al PRTR-CAT (Registre d'Emissions i Transferència de Contaminants de
Catalunya), anteriorment EPER-CAT, el dipòsit controlat de residus de Llagostera (Solius) és
l’única activitat de l’àmbit inclosa en el registre PRTR-CAT, i emet un quantitat de PST
(Partícules Totals en Suspensió) de 1.162 Kg/any, sense llindar establert per la normativa (RD
508/2007).
Altrament, en el municipi de Castell-Platja d’Aro no hi ha cap activitat industrial potencialment
contaminant de l’aire, i al municipi de Santa Cristina d’Aro només s’hi troben activitats de tipus
B (referent al dipòsit controlat de residus de Solius) segons el Catàleg d’Activitats
Potencialment Contaminants de l’Atmosfera (CAPCA).
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Queixes dels veïns de de Solius i Santa Cristina d’Aro per males olors del Dipòsit controlat
de residus de Llagostera (Solius)
Al municipi de Santa Cristina d’Aro s’hi troba el Dipòsit controlat de residus que serveix a les
comarques del Baix Empordà i el Gironès.
Segons el cens de població i habitatge realitzat l’any 2001 (Instituto Nacional de Estadística),
davant la pregunta de quins són els principals problemes en l’habitatge, la contaminació
atmosfèrica o les males olors era percebuda com a un problema en un 7,13% dels habitatges de
Santa Cristina d’Aro.
El problema de les males olors generades per l’abocador comarcal es va posar de manifest en
els fòrums i en les enquestes de participació ciutadana. Tanmateix l’Ajuntament de Santa
Cristina d’Aro ha fet un estudi d’olors i l’Agència de Residus de Catalunya invertirà per resoldre
el problema.
Cap dels municipis de l’Agenda 21 compta amb una ordenança específica relacionada amb la
protecció del medi atmosfèric i/o les males olors
L’olor és un paràmetre cada vegada més estudiat als països més avançats per les molèsties que
pot ocasionar a la població, especialment en el seu lloc de residència.
Està demostrat que l’exposició freqüent a atmosferes carregades d’olors, a més de la reducció
de la qualitat de vida, pot accelerar l’aparició de trastorns patològics. Tanmateix cal indicar
que, en algunes ocasions, les olors poden originar-se en reaccions químiques de
descomposició.
Instal·lacions industrials com la fabricació de productes d’alimentació, depuradores d’aigua,
tractament de residus, eliminació de despulles animals, indústries químiques, entre altres,
s’han mostrat com a generadores potencials d’olors.
La Llei 3/1998, de 27 de febrer i el Decret 136/1999, de 18 de maig, de desplegament
d’aquesta, reafirma la competència dels ajuntaments per a la regulació de la problemàtica de
les olors i, per tant, per a l’emissió d’un informe vinculant en referència a aquest tema, així
com a d’altres qüestions de la seva competència. En aquest sentit, els ajuntaments poden
establir un règim d’inspeccions i uns llindars pel que fa a unitats d’olor per metre cúbic
(UO/m3) i per tipus d’indústria.
Pel que fa a les ordenances per la protecció de l’ambient atmosfèric, aquestes permeten a nivell
municipal regular activitats que generen emissions com per exemple, la construcció, la
rehabilitació i la demolició d’edificis, etc.
El territori de l’Agenda 21 té una alta capacitat i una molt baixa vulnerabilitat per
l’establiment de nous focus emissors dels paràmetres PST, SO2, NOx i CO
La vulnerabilitat d’un territori indica el risc d’exposició de la població i dels espais d’interès
natural als contaminats atmosfèrics. Segons la Direcció General de Qualitat Ambiental del
Departament de Medi Ambient, a l’àmbit de l’Agenda 21 se l’hi assigna una vulnerabilitat
nul·la o molt baixa pels paràmetres avaluats (PST, SO2, NOx i CO)
Per altra banda, la capacitat atmosfèrica indica aquelles àrees que ofereixen condicions més
favorables per a l’establiment de nous focus emissors. En aquest sentit, tots els municipis de la
present memòria descriptiva disposen d’una capacitat alta per a l’establiment d’aquests
-59-

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

focus.
Els municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro disposen de subministrament de
gas natural. Aquest fet contribueix a la reducció de les emissions atmosfèriques generades
per l’ús de combustibles líquids i gasos liquats del petroli en el sector domèstic
Les emissions generades al propi àmbit s’originen en les calefaccions particulars, en les
instal·lacions d’escalfament d’aigua i en les cuines del sector domèstic. Actualment edls
muncipis de l’Agenda 21 disposen de gas natural, tot i que hi ha altes fonts d’energia
domèstica com el propà, el butà i el gasoil. En comparació amb aquestes últimes, el gas
natural emet molts menys gasos contaminants (SO2, CO2, NOx i CH4) per unitat d’energia
produïda.
A l’àmbit de l’Agenda 21 no hi ha cap instal·lació de cogeneració d’energia elèctrica o
termoelèctrica
Els sistemes de cogeneració són sistemes d’elevada eficiència, que estalvien al país consum
d’energia primària i emissions d’efecte hivernacle, amb un alt grau de disponibilitat i que eviten
pèrdues a la xarxa de transport i distribució.
La cogeneració és la forma més eficient de transformació de l’energia continguda en
combustibles fòssils (gas natural, gasoil, etc); aprofita al voltant del 80-90% de l’energia
continguda en el combustible; transformant en electricitat un 30-40% i en calor útil el 50-40%.
Quantitativament, els sistemes de cogeneració estalvien una mitja del 6% d’energia elèctrica en
concepte de pèrdues de transport i distribució evitades. En el cas de sistemes de cogeneració a
ciutats i pobles, i connectats a xarxes de baixa tensió (<1 kV) aquests estalvis poden ser de
l’ordre del 13%.
Atenent als problemes de subministrament d’energia electrica als municipis, conseqüència de la
demanda en els mesos d’estiu, i del mal estat de la xarxa de distribució elèctrica (cosa que s’ha
evidenciat amb les nevades d’enguany), una instal·lació de cogeneració als municipis, aprofitant
el subministrament de gas natural, asseguraria el servei elèctric, l’eficiència energètica i la
reducció d’emissions amb efecte hivernacle.
Actualment no hi ha ni prevista ni en execució cap instal·lació de cogeneració elèctrica o
termoelèctrica.
Els municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro han signat el Pacte d’Alcaldes
contra el canvi climàtic i estan en procés de redacció del Pla d’acció per a l’energia
sostenible (PAES) per tal de reduir en un 20% les emissions de gasos amb efecte hivernacle.
El Pacte d’Alcaldes/esses pretén anar més enllà dels objectius fixats pels caps d’estat europeus
amb la plena implicació dels governs locals. En concret, es pretén assolir l’objectiu del triple
20, és a dir, reduir un 20% les emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) mitjançant una
millora del 20% en l’eficiència energètica i un increment del 20% en l’ús d’energies renovables.
Fruit d’aquest Pacte d’Alcaldes/esses sorgeix els Plans d’acció per a l’energia sostenible
(PAES). L’objectiu del PAES és definir les accions que cada ens locals ha de dur a terme per
superar els objectius establerts per la UE per al 2020, anant més enllà de la reducció del 20% de
les emissions de CO2 al seu municipi. Aquestes accions es definiran pels sectors d’activitats on
l’ens local té competència.
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Ambdós municipis s’han adherit al Pacte d’Alcaldes i estan en procés de redacció i del PAES.
Emissions de CO2 equivalent amb efecte hivernacle per sectors i per municipis en %.
Any 2008

1%

97%

Llegenda
Castell-Platja
d’Aro

Emissions de CO2 equivalent amb efecte
hivernacle per sectors (en %). Any 2008

Transport interurbà
Santa Cristina
d’Aro

Transport urbà
Industrial

3%

Domèstic
Ramader i agrícola

92%

Emissions de CO2 equivalent amb efecte
hivernacle per municipis (en Tn). Any 2008
0 - 100.000
100.000 - 200.000
> 200.000

2.7.3. Diagnosi municipal
Els punts de diagnosi concrets pel terme municipal de Castell-Platja d’Aro són:
PUNTS FORTS / OPORTUNITATS
La qualitat de l’aire al municipi de Castell-Platja d’Aro és bona.
Al municipi de Castell-Platja d’Aro no s’hi troben activitats incloses al Catàleg
d’Activitats Potencialment Contaminants de l’Atmosfera (CAPCA) ni en el Registre
d’Emissions i Transferència de Contaminants de Catalunya (PRTR-CAT).
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Alta capacitat i baixa o nul·la vulnerabilitat per l’establiment de nous focus emissors
dels paràmetres PST, SO2, NOx i CO.
El municipi disposa de xarxa de gas natural, el qual emet molts menys gasos
contaminants per unitat d’energia produïda que els combustibles fòssils.
Castell-Platja d’Aro s’ha adherit al Pacte d’Alcaldes/esses contra el canvi climàtic i està
en procés de redacció del Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES) per tal de reduir
en un 20% les emissions de gasos amb efecte hivernacle.
La Diputació de Girona està estudiant la possibilitat d’adequar un tramvia
intercomarcal que circularia entorn les Gavarres i que permetria connectar Girona amb
la Costa Brava. Aquesta infraestructura de transport públic permetria reduir l’important
volum d’emissions atmosfèriques als municipis.
PUNTS FEBLES / AMENACES
No hi ha cap estació automàtica de control de les immissions atmosfèriques al
municipi, tot i que la qualitat de l’aire és bona.
El municipi de Castell-Platja d’Aro emet el 66% del total de CO2 equivalent generat a
l’àmbit d’estudi, majoritàriament procedent del transport interurbà i del sector
domèstic.
Els combustibles líquids del transport interurbà (de procedència externa i
conseqüència de l’atracció pel turisme de platja) són la font principal d’emissions
contaminants al municipi, suposant un 97% de les emissions totals que s’hi generen.
Els embussos a l’estiu augmenten aquestes emissions, les quals poden arribar a
duplicar-se en temporada alta.
El balanç de diòxid de carboni equivalent denota que no és un sistema equilibrat, i que
cal 22,6 vegades la superfície agroforestal existent per a l’absorció de les emissions
generades al municipi.
Un 9,76% dels habitatges de Castell-Platja d’Aro manifesten percebre males olors i
tenir problemes derivats de la contaminació atmosfèrica (segons la enquesta del
Instituto Nacional de Estadística de l’any 2001).
Castell-Platja d’Aro no disposa de cap ordenança específica relacionada amb la
protecció del medi atmosfèric i/o les males olors.
No es disposa de cap sistema de cogeneració d’energia elèctrica o termoelèctrica per a
l’assegurament del servei elèctric, la millora de l’eficiència i la reducció d’emissions
amb gasos amb efecte hivernacle.
Dels fòrums i de les enquestes de participació ciutadana es recullen nombroses
queixes dels veïns del municipi pel que fa a les males olors procedents: de l’aigua
estancada a la desembocadura del riu Ridaura, del parc dels Estanys, i dels orins de
persones i gossos als carrers.
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2.8. Soroll
2.8.1. Objectius i criteris de sostenibilitat
El soroll és una font de contaminació ambiental que, sobretot en zones urbanes, pot arribar a
pertorbar l’estat de benestar de les persones i la seva qualitat de vida. Als nuclis urbans el
soroll ambiental és la suma de diverses fonts emissores. De tots els impactes acústics el trànsit
motoritzat sol ser el més rellevant (es considera que genera el 80% del soroll) dins els nuclis
urbans, al tractar-se d’una font de contaminació mòbil i difusa de complexa solució. Per altra
banda, hi ha d’altres fonts procedents de l’activitat industrial, de la construcció, bars,
discoteques, així com dels propis particulars (electrodomèstics, audio-visuals, eines de
bricolatge, etc.) que en alguns casos poden ser també significatives.
Els principals criteris de sostenibilitat en quant al soroll ambiental s’encaminen fonamentalment
a pal·liar i corregir els efectes nocius de contaminació acústica en les persones, i adequar el
soroll ambiental existent a la sensibilitat acústica del territori, el qual variarà en funció de l’ús
residencial, industrial, vial, etc.
La legislació actual que regula el soroll i les vibracions és el següent:
En l’àmbit europeu, es va aprovar la Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, amb l’objectiu
d’establir un marc comú destinat a evitar, prevenir i reduir, amb caràcter prioritari els efectes
nocius de l’exposició de la població al soroll.
A nivell espanyol, La Llei 37/2003, del soroll, i a nivell català, el Decret 176/2009, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica,
incorporen els criteris establerts a la Directiva abans esmentada, disposant un seguit de
mesures a adoptar pels ajuntaments amb la voluntat de millorar la qualitat de vida dels seus
ciutadans i ciutadanes, dotant-los d’una sèrie d’eines per tal d’aconseguir aquesta finalitat. El
darrer esglaó normatiu és l’ordenança sobre el soroll i les vibracions que han d’elaborar i
aprovar tots els municipis.

2.8.2. Diagnosi de l’àmbit d’estudi
Tot seguit es relacionen els principals punts de diagnosi en relació a la contaminació acústica
en els municipis de la present Agenda 21.
Mapes de capacitat acústica pendents de revisió (a diferent nivell)
Els mapes de capacitat acústica estableixen la zonificació acústica del territori i els valors límit
d'immissió d'acord amb les zones de sensibilitat acústica.
Santa Cristina d’Aro està en procés de revisió de la proposta de mapa de capacitat acústica
elaborada pel Departament de Medi Ambient, al que no s’hi ha localitzat cap zona ZEPQA ni
ZARE. Castell-Platja d’Aro disposa d’un mapa aprovat molt detallat, tanmateix caldria una
revisió ja que és de l’any 2006.
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El soroll de les carreteres no té afectació rellevant sobre les persones, segons els Mapes
estratègics de soroll
Els mapes estratègics de soroll serveixen per avaluar globalment l’exposició de la població al
soroll produït per diferents fonts de soroll en una zona determinada. Es requereix la seva
elaboració davant de grans infraestructures que sobrepassin els 3 milions de vehicles l’any,
aspecte que es dóna als municipis de l’Agenda 21 amb la carretera C-31 (Castell-Platja d’Aro) i
C-65 (Santa Cristina d’Aro).
Els mapes estratègics d’aquestes carreteres mostren que hi ha pocs habitants (50 persones)
afectats per les emissions superiors a 55 dBA. Atès que les zones properes a aquestes
infraestructures viàries es consideren zones de sensibilitat acústica moderada –amb un valor
màxim d’emissió de 55 dBA–, es pot afirmar que l’afectació del soroll de les carreteres a les
persones no és rellevant ja que es troba dins els paràmetres permesos.
Pendents d’aprovació els Plans d’acció de les carreteres
Aquests plans d’acció s’elaboren a partir de mapes estratègics on figura la població exposada
al soroll. Segons ha informat l’Àrea de Contaminació Acústica del Departament de Medi
Ambient i Habitatge, ja estan redactats i pendents d’aprovació els Plans d’acció de les
carreteres de Catalunya i en concret els de la C-31 i la C-65, que són les que transcorren pels
municipis d’estudi.
Disponibilitat d’ordenances de soroll
Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro disposen d’ordenança de soroll i vibracions,
aprovades el 19/12/2000 i el 18/07/2007, respectivament. Tanmateix, caldria revisar aquestes
ordenances per tal d’adaptar-se al Reglament de la Llei 16/2002 atès que es van aprovar amb
anterioritat al 2009, any d’aprovació del Reglament.
Percepció del soroll com a problemàtica
Segons el cens de població i habitatges realitzat a l’any 2001 per l’Instituto Nacional de
Estadística davant la pregunta de quins són els principals problemes en l’habitatge, la
contaminació acústica és percebuda com a problema significatiu a una mitjana del 28% de la
població dels municipis de l’àmbit d’estudi.
Les queixes de soroll no són destacades a Santa Cristina d’Aro però sí que ho són a CastellPlatja d’Aro, en concret al nucli de Platja d’Aro, atès la presència de nombroses activitats d’oci
nocturn i la manca d’eines de l’Ajuntament per controlar-ho.
Els resultats de les enquestes ciutadanes en el marc de l’Agenda 21 posen de manifest les
queixes dels veïns d’ambdós municipis relacionades amb el soroll dels bars, festes majors,
lladruc dels gossos, trànsit i camions d’escombraries, especialment durant l’estiu.
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2.8.3. Diagnosi municipal
Els punts de diagnosi concrets pel terme municipal de Castell-Platja d’Aro són:
PUNTS FORTS / OPORTUNITATS
El mapa de capacitat acústica del municipi està aprovat. L’any 2006 l’Ajuntament va
modificar la proposta elaborada pel Departament de Medi Ambient –arrel d’un estudi
en què es van fer mesures de soroll–, i el resultat va ser un mapa molt detallat.
El mapa estratègic de la carretera C-31 mostra que l’afectació del soroll a les persones
no és rellevant ja que es troba dins els paràmetres permesos. El pla d’acció de la
carretera està pendent d’aprovació.
Castell-Platja d’Aro disposa d’ordenança de soroll i vibracions, aprovada el
18/07/2007.
Alguns locals d’oci nocturn oberts recentment han instal·lat limitadors de soroll i
controladors que indiquen, via SMS o correu electrònic, quan se supera el volum
permès de la música, de manera que l’Ajuntament pot conèixer a temps real qui està
infringint la normativa.
La Policia Local de Castell-Platja d’Aro ha informat que hi ha previst un conveni amb
l’empresa gestora de les inspeccions tècniques de vehicles (ITV) per tal d’efectuar
controls a les vies urbanes del municipi per determinar el soroll dels tubs
d’escapament.
PUNTS FEBLES / AMENACES
La C-31 transcorre per la perifèria del nucli urbà, tanmateix en alguns punts com a la
urbanització Dalmau hi circula propera. Aquests punts són delicats i caldrà
contemplar-hi mesures correctores del soroll, en cas que es consideri necessari.
Caldria revisar l’ordenança de soroll per saber si s’adapta al Reglament de la Llei
16/2002 atès que es va aprovar amb anterioritat al 2009, any d’aprovació del
Reglament.
L’Ajuntament ha rebut nombroses queixes dels veïns derivades de les activitats
nocturnes del nucli de Platja d’Aro.
El Consistori considera que, tot i les mesures preses, manquen eines per conèixer els
nivells de soroll que es registren (sobretot a les zones d’oci nocturn), atès que no es
disposen de sonòmetres que ho controlin.
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2.9. Residus
2.9.1. Objectius i criteris de sostenibilitat
Per tal d’avaluar si la gestió dels residus de l’àmbit d’estudi és adequada per un model
territorial de desenvolupament sostenible, s’estableixen els següents criteris o objectius:
Promoure la sensibilització de la població en temes de medi ambient i reciclatge.
Fomentar la minimització, la reutilització i/o el reciclatge dels residus urbans,
ramaders, industrials...
Incrementar les eficiències de la recollida selectiva per tal d’assolir els objectius
marcats pel Programa de Gestió de Residus Municipals.
Facilitar la disponibilitat d’instal·lacions adequades pel tractament i/o dipòsit dels
residus.
Detectar i localitzar els punts d’abocament incontrolats per tal de poder-ne planificar
neteges i controls.

A continuació es detalla la normativa en matèria de residus que afecta al territori català:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos –modificada i ampliada per la Ley 62/2003.
Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus. Aquesta normativa deroga les anteriors vigents fins aquest
moment en matèria de regulació de residus.
Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de
residus i del cànon sobre la deposició de residus.
Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2007-2012.
Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya
2005-2012.

2.9.2. Diagnosi de l’àmbit d’estudi
Les consideracions de diagnosi de l’àmbit territorial de l’Agenda 21 –Castell-Platja d’Aro i Santa
Cristina d’Aro– són els següents, pel que fa als residus:
La recollida de residus és competència municipal
El servei de recollida de residus de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro és competència
municipal a través d’empreses gestores, a diferència d’altres municipis del Baix Empordà, que
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ho gestiona el Consell Comarcal –val a dir que la recollida selectiva a les urbanitzacions de
Santa Cristina sí que es gestiona des del Consell.
Disminució de la ràtio de residus per habitant
La ràtio de residus per habitant ha experimentat una disminució al conjunt de l’àmbit d’estudi
(de 4,6 a 3,1 kg/hab/dia, període 2000-2009), tot l’augment en nombre absoluts de tones.
Aquests valors se situen per sobre la mitjana comarcal i catalana (2,4 i 1,6 respectivament, any
2008).
Val a dir que aquestes ràtios són elevades atès que es comptabilitza el total de residus
generats, inclòs durant l’època estival, quan els municipis reben una important població
estacional.
És per aquest motiu que s’ha calculat també la ràtio tenint en compte aquesta població flotant,
aprofitant les dades disponibles per Castell-Platja d’Aro de la població total en termes
d’equivalència a temps complert anual (ETCA). D’aquesta manera s’obté una ràtio de 1,7
kg/hab/dia. No hi ha dades disponibles per Santa Cristina d’Aro.
Augment de la recollida selectiva
Durant el període 2000-2009, ha augmentat el percentatge de recollida selectiva envers la
recollida de rebuig, la qual cosa significa que cada vegada hi ha una major consciència del
reciclatge. Pel que fa a l’any 2009, els municipis es mouen entorn el 16,6% de recollida
selectiva, essent superior el percentatge de Castell-Platja d’Aro (18,2%) que el de Santa Cristina
d’Aro (15,0%).
La recollida selectiva es du a terme per totes les fraccions, inclòs voluminosos, poda i
jardineria, piles, olis domèstics, etc.
Implantació de la recollida de la matèria orgànica i del compostatge casolà, però de manera
incompleta
La recollida de la matèria orgànica s’està implantant progressivament a tots dos municipis,
tanmateix de moment només es realitza als nuclis que tenen major població permanent
Pel que fa al tractament en origen de la fracció orgànica, ambdós Ajuntaments –amb el suport i
per iniciativa del Consell Comarcal del Baix Empordà– han iniciat una campanya per fomentar el
compostatge casolà a les llars del municipi.
La recollida comercial està instaurada
Sota diferents modalitats, la recollida comercial està instaurada en ambdós municipis, a la que
hi estan adherits tots els establiments de restauració i hotels.
Compliment irregular dels objectius fixats al Programa de Gestió de Residus Municipals
(PROGREMIC)
Ambdós municipis estan lluny dels percentatges d’eficiència que estableix el PROGREMIC per a
l’any 2012.
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Campanyes de residus engegades pels Ajuntaments, però manca de consciència ambiental
de la població
Tot i els esforços dels Ajuntaments en campanyes de sensibilització ambiental i de separació de
residus, els ciutadans que han respost les enquestes ciutadanes fan constar la manca de
consciència i sensibilitat ambiental de la ciutadania (escombraries al carrer, etc.).
Algunes deficiències en les àrees d’aportació i correcte funcionament de les deixalleries
En general, es compleixen les ràtios mínimes de contenidors, excepte a Santa Cristina d’Aro pel
que fa a envasos i paper i cartró. Tanmateix, els enquestats posen de manifest algunes
deficiències en quant a la freqüència de recollida, distribució i neteja de contenidors, etc.,
especialment a Santa Cristina d’Aro.
Cada municipi disposa de deixalleria municipal en correcte funcionament
No es detecten punts d’abocaments incontrolats
Grau de satisfacció variable respecte el servei de neteja viària i de les platges
En general, els carrers i les platges dels municipis es mantenen nets. No obstant, veïns de Santa
Cristina d’Aro han manifestat descontentament amb la neteja viària de les urbanitzacions,
zones verdes i la cala de Canyet.
Presència d’infraestructures de residus a Santa Cristina d’Aro
Dins el terme de Santa Cristina d’Aro s’hi localitza un dipòsit controlat de runes, i part de les
instal·lacions de l’abocador de Solius on també s’hi troba una planta de compostatge.
Ambdós municipis tenen ordenances reguladores dels residus de la construcció
Nivells alts de valorització dels residus industrials i recollida d’olis minerals usats
La major part dels residus industrials dels municipis de l’àmbit d’estudi, segons dades
disponibles (any 2008), reben un tractament final basat en la valorització externa o deposició
controlada i són no perillosos.
L’Agència de Residus de Catalunya, a través d’una empresa privada, facilita un servei de
recollida selectiva d’olis minerals usats als tallers i indústries dels municipis.
Correcta gestió dels residus sanitaris generats als consultoris locals
Els residus sanitaris que es generen als diferents consultoris locals de Castell d’Aro, Platja d’Aro
i Santa Cristina d’Aro es classifiquen en els corresponents contenidors i són recollits per
l’empresa gestora Consenur, un cop al mes.
Balanç negatiu de les dejeccions ramaderes
L’àmbit d’estudi presenta un balanç negatiu entre la quantitat de nitrogen provinent de les
dejeccions ramaderes, i la capacitat d’absorció dels terrenys agrícoles, el que significa que el
nitrogen generat és absorbit per les terres agrícoles de la zona, la qual cosa és satisfactòria.
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Cap dels municipis està designat com a zona vulnerable per contaminació de nitrats procedents
de fonts agràries.

Residus municipals

Llegenda
Residus municipals en percentatge. Any 2008
Santa Cristina d’Aro
Recollida selectiva
Fracció resta

Residus ramaders. Any 2009
Castell-Platja d’Aro
Balanç positiu de dejeccions ramaderes
18

Residus industrials. Any 2009
18

Producció de residus industrials

82

82

2.9.3. Diagnosi municipal
Els punts de diagnosi concrets pel terme municipal de Castell-Platja d’Aro són:
PUNTS FORTS / OPORTUNITATS
Disminució de la ràtio de residus per habitant durant el període 2000-2009, de 5,2 a
3,5 kg/hab/dia.
Augment de la recollida selectiva, situant-se al 18,2% respecte el total de tones
recollides.
La recollida selectiva de matèria orgànica municipal s’està implantant de forma
progressiva i gradual, i actualment només es realitza a Castell d’Aro i a la urbanització
Dalmau –els nuclis amb més població permanent.
El municipi s’ha adherit a la campanya de compostatge casolà impulsada pel Consell
Comarcal del Baix Empordà.
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Recollida comercial instaurada.
L’Ajuntament està duent a terme diverses campanyes de sensibilització ambiental i de
difusió de la recollida selectiva.
Satisfactori servei de deixalleria municipal, de neteja viària i de les platges.
No es té constància d’abocaments incontrolats al municipi.
El municipi disposa d’ordenança reguladora de runes i residus de la construcció.
Valorització dels residus industrials i recollida d’olis minerals residuals. Els residus
industrials generats al municipi reben, majoritàriament, un tractament de valorització
i els olis minerals residuals es recullen per una empresa autoritzada.
Correcta gestió dels residus sanitaris generats als consultoris locals.
Balanç negatiu de les dejeccions ramaderes.
PUNTS FEBLES / AMENACES
La recollida de matèria orgànica no s’ha implantat a la totalitat del municipi.
L’Ajuntament ressalta la poca acollida del compostatge casolà, tot i les bonificacions
que s’obtenen de la taxa d’escombraries.
Els percentatges d’eficiència de la recollida selectiva (vidre, paper i cartró, envasos i
matèria orgànica) actuals estan llunys dels que estableix el PROGREMIC per l’any
2012.
Manca de consciència ambiental de la ciutadania, aspecte que han remarcat els
enquestats.
La freqüència de recollida de les escombraries durant l’estiu és insuficient, segons
s’ha fet constar també a l’enquesta ciutadana.
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2.10. Energia
2.10.1. Objectius i criteris de sostenibilitat
L’energia és un recurs íntimament relacionat amb la mobilitat i l’activitat que desenvolupen els
municipis. Per tal de saber si l’ús d’aquesta energia és eficient, cal avaluar la importància
relativa dels diferents fluxos d’energia, el consum final i les repercussions ambientals i
territorials de cadascun. Així doncs, els principals criteris de sostenibilitat relacionats amb
l’energia s’encaminen a maximitzar l’eficiència energètica del municipi i a impulsar la
implantació de possibles aprofitaments locals d’energies renovables.
Les qüestions energètiques són molt transversals i sobre les mateixes hi actuen totes les
administracions. Pel que fa al context català, el Govern de la Generalitat va aprovar l’11
d’octubre de 2005 el Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 -substitució de l’anterior pla
redactat l’any 2001- per tal de marcar l’orientació energètica del país i fer front als reptes
energètics del futur. El pla preveu una sèrie d’actuacions pel període 2006-2010, i es fixen dos
horitzons temporals al 2015 i 2030. L’Agència Catalana de l’Energia (ICAEN) és l’organisme
encarregat de gestionar aquest pla.
La política energètica catalana, doncs, es desenvolupa al voltant de 5 eixos:
1. Foment de la consciència social envers la problemàtica energètica.
2. Foment de l’estalvi i l’eficiència energètica (moderació del consum d’energia).
3. Impuls de les fonts energètiques renovables (eòlica, biocombustibles, etc.) en detriment
dels combustibles fòssils.
4. Desenvolupament de les infraestructures energètiques necessàries per assegurar el
subministrament i la diversificació de les fonts d’energia (seguretat, qualitat, mínim
impacte ambiental, tancament de centrals tèrmiques o nuclears obsoletes...). Especial incís
en reforçar l’alimentació elèctrica de les comarques gironines, donada la criticitat de la
situació actual i les necessitats futures d’alimentació del TAV.
5. Suport a la recerca, al desenvolupament i a la innovació tecnològica en l’àmbit energètic.

El marc normatiu relacionat amb el recurs energètic que es vol destacar en aquesta diagnosi és
refereix a l’enllumenat públic dels municipis, a l’ecoeficiència en els edificis municipals i a les
energies renovables:
RD 1890-2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07.
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per la protecció del
medi nocturn.
Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de
la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la
protecció del medi nocturn.
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Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis.
Decret 174/2002, d’11 de juny, regulador de la implantació de l’energia eòlica a
Catalunya.
Decret 147/2099, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments
administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions
fotovoltaiques a Catalunya.
Reial Decret-llei 6/2009, de 30 d'abril, pel qual s'adopten determinades mesures en el
sector energètic i s'aprova el bo social.

2.10.2. Diagnosi de l’àmbit d’estudi
CONSUM ENERGÈTIC I GESTIÓ ENERGÈTICA MUNICIPAL
Els combustibles líquids són la font d’energia més emprada per l’elevat consum del sector
transport
Segons les dades calculades a la Memòria descriptiva –i malgrat no haver disposat de les dades
de consum dels gasos liquats del petroli (GLP)–, s’ha conclòs que el 68% de l’energia consumida
als municipis de l’àmbit d’estudi prové dels combustibles líquids (gasoil, fuel i combustibles
d’automoció), el 26% de l’energia elèctrica i el 6% restant del gas natural.
El sector que més energia consumeix és, sens dubte, el transport, que consumeix el 57% del
total de l’energia consumida, seguit del sector industrial (21%), el domèstic (20%) i l’agrícola
(1%).
Hi ha subministrament de gas natural en els municipis de l’Agenda 21, malgrat que en
algunes urbanitzacions hi ha xarxa de gas propà canalitzat
Tanmateix alguns municipis compten amb xarxa de gas canalitzat. En aquest sentit, se
subministra gas propà canalitzat a......
El 98% del consum de gas es destina a ús domèstic
A l’àmbit d’estudi no hi ha constància de cap instal·lació de cogeneració termoelèctrica
Un 14,5% de l’energia elèctrica consumida a Catalunya prové de processos de cogeneració, des
d’on s’aprofita la calor que es produeix al convertir l’energia d’un combustible en electricitat.
Aquest processos suposen un increment notable d’eficiènca energètica i un millor aprofitament
dels recursos energètics.
Cap dels municipis ha aprovat el mapa de protecció envers la contaminació llumínica
Correcte seguiment del Pla d’adequació de la il·luminació exterior
Ambdós ajuntaments han aprovat els seus respectius Plans d’adequació de la il·luminació
exterior, de manera que estan duent a terme de manera progressiva les millores pertinents a
l’enllumenat públic per tal de contribuir a l’estalvi energètic i a la reducció de la contaminació
lluminosa, complint així amb les les prescripcions de la Llei 6/2001 i Decret 2/2005.
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A Castell-Platja d’Aro cada any es substitueix un terç dels punts de llum de manera que es va
renovant periòdicament el sistema d’enllumenat.
En el cas de Santa Cristina d’Aro, l’any 2009 s’ha dut a terme una primera actuació d’adeqüació
de l’enllumenat públic, a partir del qual s’han substituït 150 làmpades de vapor de mecuri per
vapor de sodi d’alta pressió (menys contaminants i amb major eficiència energètica), el que
representa un estalvi d’uns 89.184 kW anuals.
Elevat consum de l’enllumenat públic
Es considera que el consum de l’enllumenat públic és elevat quan supera la ràtio de 200
kwh/habitant. A l’àmbit d’estudi, tots dos municipis superen aquest llindar.
Els major consums energètics correspon als centres educatius i esportius
Tot i que el consum dels equipaments municipals és diferent a cada municipi, coincideixen en
el fet que les dependències municipals que més consumeixen corresponen a les escoles i a les
zones esportives (pavelló, piscina).
Val a dir que l’Institut Català d’Energia ofereix als ajuntaments un programa informàtic,
anomenat WinCEM, per tal de facilitar la comptabilitat energètica municipal. Aquest programa
permet informatitzar les dades de l’inventari i analitzar les evolucions del consum, comparar i
detectar irregularitats energètiques dels diferents centres de consums.
ENERGIES RENOVABLES
Un òptim potencial per a la captació d’energia solar
Segons el mapa d’irradiació global diària, elaborat pel Departament d’Indústria, Comerç i
Turisme, els municipis de l’Agenda 21 tenen un òptim potencial per a la captació d’energia
solar. De fet, l’única font d’energia renovable present als municipis de l’àmbit d’estudi recau en
l’energia solar, i segons l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) hi ha registrades 3 instal·lacions
particulars d’energia solar fotovoltaica: 2 a Castell-Platja d’Aro i 1 a Santa Cristina d’Aro.
Pel que fa als equipaments municipals, l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha instal·lat un
sistema de captació fotovoltaica en el sostre del Pavelló i de Congressos i punts de llum
fotovoltaics a la zona dels Estanys.
Cap dels municipis de l’Agenda 21 disposa d’ordenança municipal sobre la incorporació
de sistemes de captació d’energia solar fotovoltaica
Aquest tipus d’ordenança permet regular els sistemes de captació d’energia solar fotovoltaica
que s’instal·lin al municipi, ja sigui en edificacions, construccions i/o terrenys.
L’objectiu per assolir nivells de confort i de qualitat cada cop millors als edificis ha comportat la
incorporació de sistemes i instal·lacions pocs eficients. Amb aquesta regulació es pretén
establir uns directrius per fomentar i reduir l’estalvi energètic; i pel que fa als camps
fotovoltaics, regular la seva implantació.
Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro es troben fora de les zones de desenvolupament
prioritari per a la implantació de sistemes de captació d’energia eòlica
Al febrer de 2010 la Generalitat va presentar una nova proposta del Mapa eòlic de Catalunya,
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que delimita 8 zones de desenvolupament prioritari, en les quals no s’inclou el Baix Empordà.
No obstant, a partir de la superposició dels mapes d’implantació ambiental de l’energia eòlica a
Catalunya (compatibilitat ambiental amb la implantació de parcs eòlics) i del mapa de recursos
eòlics de Catalunya (eficiència eòlica), elaborats pel Departament de Medi Ambient i Habitatge,
resulta com a possible zona compatible, i a on el vent hi és destacat (a partir de 6 m/s), l’àrea
del Puig de Vallcanera (sector Mas Nou) i al Puig Pinell (sector s’Agaró).
Caldria valorar però, si la ubicació de parcs eòlics actuaria a favor o en contra de la
sostenibilitat del territori.

Consum energètic i gestió energètica municipal

Santa Cristina d’Aro

Gestió energètica municipal
Instal·lació d’energia solar a les dependències municipals
Estació de servei

Castell-Platja d’Aro

Xarxa canalitzada de GLP
87
%

Percentatge d’enllumenat públic no contaminant

Consum energetic total del municipi (tep/hab)

75%

<4
>4

2.10.3. Diagnosi municipal
Els punts de diagnosi concrets pel terme municipal de Castell-Platja d’Aro són:
PUNTS FORTS / OPORTUNITATS
Castell-Platja d’Aro disposa de xarxa de gas natural.
Castell-Platja d’Aro disposa de Pla d’adequació de l’enllumenat exterior.
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El 75% de l’enllumenat del municipi ja ha estat adaptat a la normativa.
Existència de sistemes d’encesa eficients. La totalitat de les escomeses s’encenen amb
rellotge astronòmic, permetent ajustar les enceses i apagades amb major precisió.
El Pavelló d’Esports i Congressos compta amb plaques solars fotovoltaiques i a la zona
dels Estanys hi ha instal·lats punts de llum fotovoltaics.
A Castell-Platja d’Aro hi ha constància d’instal·lacions d’energia solar en habitatges
particulars.
L’Ajuntament està redactant el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) en el marc
dels treballs de l’Agenda 21.
PUNTS FEBLES / AMENACES
Hi ha trams de la línia elèctrica que passen pel nucli urbà que no estan soterrats. El seu
soterrament repercutiria en la millora de la visual urbana i evitaria riscos innecessaris per
a la població.
Castell-Platja d’Aro disposa de xarxa de gas propà canalitzat en algunes urbanitzacions.
El municipi no té aprovat el mapa de protecció envers la contaminació llumínica.
Augment del consum energètic en el municipi (14,6%, període 2004-2008).
Elevat consum de l’enllumenat a Castell-Platja d’Aro (931 kwh/habitant).
Un 25% de les làmpades són contaminants. Encara resten làmpades de vapor de mercuri
que caldrà substituir progressivament per vapor de sodi, així com també evitar la
projecció de la llum en sentit ascendent.
Existència de sistemes d’encesa de l’enllumenat poc adequats. De les 107 escomeses,
només 9 disposen de regulador de flux en capçalera.
Castell-Platja d’Aro no disposa d’ordenança municipal sobre la incorporació de sistemes
de captació d’energia solar fotovoltaica en edificis, construccions i terrenys.

-75-

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

3.1. Mercat de treball i àrees d’influència
3.1.1. Objectius i criteris de sostenibilitat
Els municipis de l’Agenda 21, com el conjunt del país, estan immersos dins una realitat
econòmica plenament globalitzada on la competència es dóna en un context obert. Afrontar el
repte de l’obertura i la internacionalització de l’economia sotmet a una profunda transformació
el model de competitivitat imperant. Així, cada cop més, aquesta competitivitat no es pot
sustentar en un model de costos laborals baixos, treball precari poc qualificat, desatenció al
medi ambient, produccions de poc valor afegit, i en què la construcció sigui un motor essencial
de l’activitat econòmica.
La Cimera de Lisboa de l’any 2000 esdevé un referent obligat sobre la direcció a emprendre de
les economies de tot territori inserit a la comunitat europea. L’objectiu marc és avançar envers
una economia més dinàmica i competitiva, basada en el coneixement, que sigui motor del
creixement, la competitivitat i l’ocupació, capaç de créixer econòmicament de manera
sostenible ambientalment i generar més i millors llocs de treball i amb major cohesió social; i
tot això, amb la implicació i conformitat de tots els agents directament implicats.
En aquest context, els objectius i criteris de sostenibilitat, en sentit ampli i generalitzable,
passen per:
a) La modernització del teixit productiu, amb la formació del capital humà, l’esforç en
recerca, desenvolupament i innovació, la millora de les infraestructures, la projecció
exterior de l’economia.
b) L’aposta per una política sectorial que impulsi els nous sectors amb projecció de futur –
com el de les noves tecnologies de la informació– i readreci les activitats tradicionals –
agricultura, indústria, turisme– cap a paràmetres no incrementistes o desatents amb els
factors de qualitat, diversitat i sostenibilitat ambiental del seu exercici.
c) La garantia d’un ús extensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació arreu i a
tothom, i la millora del sistema universitari i de formació professional que, en definitiva,
eviti la fractura digital i la desigualtat d’oportunitats.
En conjunt, la sostenibilitat econòmica ha de basar-se en un model de competitivitat que
augmenti la productivitat –no la producció– de cada sector econòmic, amb l’ús intensiu del
coneixement i de les tecnologies que hi són associades, amb el respecte al medi ambient i
l’atenció al benestar social de la població.
Des d’aquesta òptica es concebeix un sector agrari que afronti els problemes estructurals
canviant l’orientació productiva de l’espai rural i integrant-hi la dimensió ecològica, una activitat
turística que sàpiga fonamentar-se en l’explotació sostenible dels recursos, o un exercici
comercial més equilibrat entre l’oferta i la demanda i més capaç de vertebrar pobles i ciutats.
Aquesta concepció genèrica de la sostenibilitat de les economies locals convergeix amb uns
objectius i criteris específics en l’esfera del mercat de treball i les àrees d’influència econòmica
que marcaran la diagnosi d’aquesta Agenda 21.
Aquests objectius i criteris de diagnosi pel mercat de treball i àrees d’influència econòmica de
l’àmbit d’estudi són els següents:
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-

Assegurar una autonomia econòmica o capacitat adquisitiva de la població que
reverteixi en el benestar social i la qualitat de vida.

-

Aprofitar i millorar les sinergies de dinamització econòmica que ofereix el territori i el
seu enclavament geoestratègic.

-

Possibilitar l’accés laboral de la població en edat i condicions per treballar, sense
discriminacions i possibilitant la millora formativa i professional.

-

Evitar excessos de dependència o de desequilibri entre els diferents sectors econòmics
que donen sortida laboral a la població.

-

Garantir la vitalitat econòmica dels municipis incrementant els nivells d’autocontenció
laboral.

-

Combatre l’exclusió territorial o desigualtat de prestacions i oportunitats econòmiques
entre el món urbà i el món rural.

3.1.2. Diagnosi de l’àmbit d’estudi
Com elements de diagnosi principals del mercat de treball i àrees d’influència econòmica es
tracten el grau de diversificació, els nivells d’autocontenció i atracció laboral, l’afectació de
l’atur, el servei d’atenció laboral i empresarial, els centres de suport a noves empreses i l’accés
a les noves tecnologies de la informació i comunicació.
Macroindicadors econòmics favorables
En el context de la comarca del Baix Empordà l’activitat productiva té un producte interior brut
(PIB) en clara sintonia amb la mitjana catalana (3,3% envers el 3,5%, any 2007); i el nivell
d’ingressos de la població és un 2,8% superior al de Catalunya (14,5 milions d’euros envers el
14,1 milions d’euros).
Un territori amb una clara vocació terciària
Atenent a la distribució de la població ocupada i tenint en compte el període de que es disposa
d’informació (1991-2001) els sectors primari i secundari estan en clara regressió envers el
sector terciari, que segueix la inèrcia comarcal i catalana, amb una clara terciarització de la seva
economia.
Nivell d’autocontenció laboral i capacitat d’atracció global positiva, però amb un canvi de
tendència i diferències locals
En ambdós municipis, la proporció de població ocupada que exerceix en el mateix municipi de
residència ha disminuït en els darrers anys (del 61% al 57%, període 1996-2001). Aquest fet
comença a evidenciar una mínima dependència externa, ja que els municipis de l’àmbit d’estudi
no generen l’oferta laboral –quantitativa i/o qualitativa– necessària per donar resposta a una
part dels residents ocupats.
A escala local, els dos municipis de l’Agenda 21presenten una evolució i resultats oposats pel
que fa a la seva capacitat de generar llocs de treball. Mentre Castell-Platja d’Aro presenta un
índex d’autocontenció del 68%, per sobre del llindar recomanat (50%), Santa Cristina d’Aro se
situa en el 32% (Idescat, 2001).
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Altrament, els balanços entre els llocs de treball atrets (residents a fora) i generats (ocupats a
fora) presenten uns resultats positius, tot i que en els darrers anys de que es disposa
d’informació s’ha perdut capacitat atractiva (de +1.117 a +201, període 1996-2001). A nivell
municipal, la capacitat atractiva de Castell-Platja d’Aro compensa els valors negatius de Santa
Cristina que no genera llocs de treball.
En termes globals, la població ocupada a fora del municipi de residència (equivalent als llocs de
treball generats a fora) presenta un balanç positiu, ja que ha augmentat en un significatiu 58% (
de 1.226 a 1.943, període 1996-2001). D’altra banda, la població no resident però ocupada en
els municipis respectius (llocs de treball atrets des de fora) ha disminuït a tots dos municipis en
un 8,5% de mitjana global (de 2.343 a 2.144, període 1996-2001)
Augment de l’atur a nivell global
L’evolució de l’atur a l’àmbit d’estudi entre els anys 2000
fluctuacions. Tanmateix, a partir del 2008, s’observa una clara
motivada per un context global econòmic desfavorable arreu del
local clar de la crisi originada en el sector de la construcció
l’economia catalana i estatal.

i 2007 ha tingut lleugeres
tendència creixent de l’atur,
país. Aquest és un indicador
i del seu efecte cadena en

La vulnerabilitat de la població activa a una situació d’atur respon a un perfil força
predeterminat en totes les variables: home d’entre 30-44 anys, amb baix nivell acadèmic i
limitada qualificació professional, i procedent del sector terciari.
Estacionalitat de l’atur
El mercat de treball al llarg de l’any a l’àmbit d’estudi segueix la dinàmica dels municipis amb
una clara vocació turística; de manera que troba influenciat de manera incisiva per la
temporalitat dels llocs de treball propis d’activitats estacionals com el turisme.
Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro disposen de recursos propis per al foment de
l’ocupació i la promoció econòmica dels seus municipis
L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro desarrolla aquesta tasca des de la regidoria de Comerç,
Turisme i Desenvolupament econòmic i desenvolupa funcions de dinamització comercial, de
promoció, organització i suport d’activitats d’animació i lleure, i d’organització d’espectacles
diversos. També, i en paral·lel amb la promoció econòmica, es treballa molt directament en la
promoció turística del municipi.
D’altra banda, a Santa Cristina d’Aro es treballa des de la regidoria de Promoció Econòmica,
Turisme i Cultura. L’Àrea de Promoció econòmica es va crear l’any 2006 amb l’objectiu
d’impulsar el comerç local.
Poca promoció dels serveis d’atenció laboral i de creació d’empreses
El Consell Comarcal del Baix Empordà disposa d’un servei d’atenció a aturats, o a treballadors
amb voluntat de millorar la seva situació laboral, amb diferents serveis prestats des de les
borses de treball, clubs de la feina o orientació professional.
A més, s’incideix en la dinamització econòmica i laboral de la comarca, de manera que per a la
promoció i arrelament d’empreses en el territori, el Consell Comarcal també esdevé un punt
d’informació i assessorament. Aquest servei és especialment rellevant per a l’àmbit d’estudi
atenent que les persones emprenedores amb interès per establir un negoci de micro o petita
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empresa disposen d’assessorament, formació i facilitats de finançament. Amb tot, aquest servei
és poc conegut entre la població dels municipis d’estudi.
Dèficit parcial en noves tecnologies de comunicació
A ambdós municipis es detecten mancances en la cobertura de telefonia fixa, mòbil i internet.
És el cas dels nuclis urbans de Castell d’Aro i s’Agaro, a Castell-Platja d’Aro; i de les
urbanitzacions Vall Repós, Rosamar i Mas Patxot, a Santa Cristina d’Aro.
La disponibilitat de tecnologies de comunicació i informació adequades és bàsic per evitar
greuges comparatius entre els diferents nuclis de població, podent esdevenir en un factor
limitant en la creació de noves fórmules de dinamització econòmica vinculades amb les
telecomunicacions de banda ampla.

Població ocupada per sectors, autocontenció i atracció laboral

Població ocupada (any 2001)
Santa Cristina d’Aro
Sector primari
Sector secundari

5%
31%

Sector terciari

64%

Castell-Platja d’Aro

Dins el municipi

3%

A fora del municipi

25%
72%

Atreta al municipi
952

2113
1742

Índex autocontenció

448

≤ 50
>50
Índex atracció
Positiu
Negatiu
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3.1.3. Diagnosi municipal
Els punts de diagnosi concrets pel terme municipal de Castell-Platja d’Aro són:
PUNTS FORTS / OPORTUNITATS
L’enclavament territorial del municipi, a la Costa Brava i amb infraestructures de
comunicació de primer ordre li confereix un gran potencial per al desenvolupament
econòmic del territori.
Elevat índex d’autocontenció del municipi (68%) que juntament amb una forta capacitat
atractiva li permet generar llocs de treball (751, any 2001).
Possibilitat de nous filons econòmics amb activitats relatives a la valorització de l’entorn
(turisme actiu i cultural), amb valor afegit (productes de qualitat, artesanals, etc), o que
permeten la deslocalització (teletreball).
Castell-Platja d’Aro disposa de recursos propis dirigits a la promoció econòmica i a la
inserció laboral.
L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro té en estudi la creació d’una borsa de treball des del
Servei de Joventut.
PUNTS FEBLES / AMENACES
Estacionalitat de l’atur. Màxim de 719 aturats al mes de desembre i mínim de 467 al
juliol (any 2009).
Augment de la taxa d’atur1. L’any 2001 era del 5% i al 2009 s’ha incrementat fins al 8,5%.
El 33,3% dels enquestats, amb motiu de la redacció de l’Agenda 21, manifesta estar
insatisfet amb les oportunitats laborals en el municipi i el 36,7% poc satisfet. Altrament,
un 43,3% es mostra poc satisfet amb el municipi com a lloc per treballar i un 10%
insatisfet.
Pèrdua de diversificació econòmica i creixent dependència envers les activitats
comercials i serveis.
Dèficit en telecomunicacions a s’Agaró i a Castell d’Aro. No hi ha garantit un accés o
servei adequat de les tecnologies de la informació i la comunicació d’alta velocitat, fet
que dificulta la dinamització econòmica del municipi.
Manca de projecció del servei d’atenció laboral i empresarial del Consell Comarcal en el
municipi. Cal una major difusió d’aquest servei entre la població i una promoció més
directa i eficaç sobre el territori i la població local.

Per al càlcul de la taxa d’atur s’ha emprat la fórmula que posa en relació el nombre d’aturats amb el nombre de
persones en edat de treballar (16-64 anys) ja que no es disposa de dades actualitzades de població activa.

1
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3.2. Sectors econòmics
3.2.1. Objectius i criteris de sostenibilitat
En el capítol anterior sobre mercat de treball (apartat 3.1.1) s’exposen els objectius i criteris
genèrics que concerneixen a una definició ampla d’economia sostenible. L’apartat actual es
remet als mateixos objectius i criteris genèrics i en concreta els específics per als diferents
sectors de l’economia de l’àmbit d’estudi:
Apostar per la modernització i adaptació de l’activitat agrària per fer-la més competitiva i
de qualitat com a clau, en darrera instància, per garantir la sostenibilitat del món rural,
l’equilibri territorial i la preservació del paisatge.
Conservar i reactivar l’activitat forestal per garantir la viabilitat de les explotacions,
preservar el patrimoni natural i prevenir els riscos associats a l’abandonament dels
aprofitaments silvícoles.
Afavorir la incidència econòmica de la indústria en el territori, basada en la localització i
planificació supramunicipal, en garantir l’establiment d’iniciatives locals i en atraure nova
indústria neta i d’alt valor afegit.
Assegurar el comerç bàsic en els municipis, i promoure una oferta d’establiments
comercials més diversa i competitiva, que permeti millor cobertura i autosuficiència per a
les necessitats locals.
Avançar cap a un model turístic de qualitat i sostenible fonamentat en una oferta més
àmplia i promoguda de turisme actiu i cultural, que sigui un complement estable i positiu
per a l’economia del territori.

3.2.2.Diagnosi de l’àmbit d’estudi
La diagnosi territorial del conjunt de municipis de l’Agenda 21 s’estructura a partir de diferents
punts de diagnosi segons corresponguin al sector primari, al sector secundari o al sector
terciari de l’economia.
SECTOR PRIMARI
Domini del paisatge forestal
El paisatge de l’àmbit d’estudi conserva un marcat caràcter forestal, amb el 73% de superfície
boscosa (DAR, any 2009). El 54% de la superfície forestal es troba cobert per arbres destinats a
la producció de fusta, mentre que l’aprofitament per extreure’n llenya és tan sols del 5% i el
41% restant correspon a bosc obert.
Regressió de l’activitat primària tradicional
A l’àmbit d’estudi, l’activitat agroforestal i ramadera ha sofert un descens molt important del
nombre d’explotacions: -50,6% en les agrícoles, -64,6% en les ramaderes i –35,2% en les
forestals (període 1989-1999).
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Pertinença a la zona vinícola Empordà-Costa Brava
Els municipis de l’Agenda 21 pertanyen a la zona vinícola Empordà-Costa Brava. En aquest
sentit, cal destacar per la seva rellevant importància per al sector, la Denominació d’Origen
Protegida (DOP) Empordà que reconeguda i regulada des de l’any 1975.
La zona de producció del Baix Empordà abasta des del nord del massís del Montgrí fins al sudoest del massís de les Gavarres, seguint la línia de costa. Els municipis que aglutina la DO al
Baix Empordà són Begur, Calonge, Castell-Platja d'Aro, Forallac, Mont-ras, Palafrugell, Palamós,
Palau-sator, Pals, Regencós, Torrent, Torroella de Montgrí i Vall-llobrega.
No hi ha producció agrària ecològica en els municipis de l’Agenda 21
Baixa incidència ambiental de l’activitat ramadera
Les explotacions ramaderes de gran incidència ambiental són objecte de regulació per la llei
d’intervenció integral de l’administració ambiental (annex I i II.1).
En l’àmbit d’estudi, només a Santa Cristina d’Aro s’han atorgat 2 autoritzacions ambientals
resoltes en l’Annex II.1 corresponents a una explotació agrària i a una activitat extractiva.
Gestió de les superfícies forestals, però baixa rendibilitat
Un total de 16 finques distribuïdes dins l’àmbit territorial de l’Agenda 21 ordenen un total de
2.479 ha de bosc a partir de plans tècnics de gestió i millora forestal (Oficina Comarcal Baix
Empordà, any 2009). La superficie ordenada representa el 38% de l’extensió del territori
analitzat i, tot i ser minsa, existeix una gestió planificada dels boscos malgrat les dificultats
que passa el sector forestal per treure rendiments econòmics de l’aprofitament o d’un
manteniment òptim.
Baix grau de participació del sector primari en la dinàmica turística del territori
En els municipis de l’àmbit d’estudi no s’hi localitza cap explotació agroforestal amb activitat
turística, en allotjament en la modalitat de cases de pagès o establiments d’agroturisme.
SECTOR SECUNDARI
Baixa implantació del sector industrial
Pel que fa al nombre d’empreses de les activitats secundàries establertes als municipis, s’ha
seguit una evolució ascendent (de 232 a 438, període 1994-2002) bàsicament a causa del gran
increment de noves empreses dedicades a la construcció, amb un creixement de més del 100%
en menys d’una dècada (període 1994-2002); mentre que a la indústria s’ha donat un modest
increment del 6,82% (21%, Catalunya).
Després del període 1994-1998 en el qual es registra un creixement del 4,54% (de 44 a 46
indústries), s’inicia un període d’estancament amb tan sols un creixement del 2,17% (de 46 a
47 empreses).
Noves iniciatives empresarials centrades en l’àmbit de la construcció
El gran dinamisme de les empreses constructores ha fet que incrementés la major
representació sobre el total d’empreses del sector secundari establertes en la zona d’estudi
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(188 a 391, any 2002), situant-se a un 89,27% quan en el context català el percentatge és molt
inferior (57%).
El creixement de la construcció és progressiu fins al 2002, passant d’un increment del 44,15%
(de 188 a 271 empreses, període 1994-1998) al 44,28% (de 271 a 391 empreses, període 19982002).
Val a dir, però, que a partir de l’any 2008 la construcció ha sofert una forta davallada arrel d’un
període de regressió econòmica generalitzat a causa de la crisi financera global, i que ha
originat una important paral·lització del sector.
Indústria vinculada amb l’activitat constructiva
A l’àmbit d’estudi domina la indústria de transformació de metalls lligada directament amb el
sector de la construcció.
Disponibilitat de sòl industrial
Ambdós municipis disposen de sòl industrial segons les seves figures de planejament
urbanístic vigents. Castell-Platja d’Aro disposa de 9,70 ha de sòl industrial; i Santa Cristina
d’Aro 47,79 ha destinades a petita indústria i tallers.
Poca presència industrial i de baix risc ambiental
Les activitats amb més risc d’incidència ambiental estan regulades per la llei d’intervenció
integral de l’administració ambiental (annexos I i II.1). Pel que fa a l’àmbit d’estudi a Santa
Cristina d’Aro de les 3 autoritzacions ambientals aprovades, només 1 correspon a un
establiment industrial.
SECTOR TERCIARI
Clar domini del sector serveis
El pes específic del sector terciari és inqüestionable des del punt de vista dels llocs de treball
creats tant a l’àmbit d’estudi com a Catalunya: 69 % i 62% dels ocupats en el sector terciari,
respectivament.
Amb menys d’una dècada transcorreguda, el nombre d’establiments en general s’ha vist
incrementat en un 40,68% (Catalunya: 20,24%, període 1994-2002), especialment amb motiu de
la progressió de les empreses dedicades als serveis.
Un comerç dinàmic i especialitzat, centralitzat a Platja d’Aro
Tot i que hi ha un comerç generalitzat a l’àmbit d’estudi, el nucli de Platja d’Aro concentra la
major oferta comercial del territori (90% dels establiments, any 2009). El seu dinamisme es
corrobora amb l’existència de zones comercials, eixos viaris comercials ben definits,
associacions de comerciants i d’empresaris, i mercats ambulants. A Platja d’Aro els seus
comerços es concentren especialment a l’Avinguda de s’Agaró, mentre que a Castell d’Aro la
majoria dels establiments s’aglutinen a l’Avinguda de la Platja; i en el cas de s’Agaró, a
l’Avinguda de Platja d’Aro.
Pel que fa a Santa Cristina d’Aro la majoria dels comerços es localitzen al carrer Teulera,
principal eix viari d’accés al municipi.
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Val a dir que els nuclis urbans de Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro disposen de mercats
ambulants consolidats.
Clara dependència del sector turístic en el teixit econòmic de l’àmbit d’estudi
La seva posició geogràfica estratègica i la pertenença a la marca Costa Brava han dotat al
territori d’estudi un gran potencial per atraure turistes, fet que ha permès consolidar els dos
municipis com a destí turístic de reconeixement, no només nacional sinó també internacional.
El sector de l’hostaleria és el més representatiu en l’àmbit d’estudi, d’acord amb la vocació
turística del territori
L’evolució dels serveis en el territori d’estudi ha sofert una acceleració continuada de l’activitat
vinculada a la recuperació econòmica a inicis de segle, després de superar la crisi de mitjans
dels anys noranta.
En l’actualitat, les possibilitats d’allotjament en el territori d’estudi es concreten en 40 hotels,
22 apartamentss, 8 càmpings i 1 establiment rural.
Pel que fa a la restauració, a l’àmbit d’estudi es compta amb 237 establiments (162 restaurants
i 75 bars-cafeteries) que garanteixen l’activitat turística vinculada a la gastronomia i que alhora
es complementa amb l’oferta d’allotjament i l’organització d’activitats socioculturals.
Castell-Platja d’Aro acapara bona part dels establiments de serveis (81,96%, any 2002)
establerts en el territori d’estudi.
Turisme de sol i platja
La bonança climàtica i la disponibilitat de platges esdeven en un dels factors clau per al
desenvolupament turístic d’un territori. Per contra, aquest condicionament comporta sovint el
handicap de l’estacionalitat del turisme. Per aquest motiu, s’intenta treballar des dels
ajuntaments en la desestacionalització de l’activitat turística. Es fa necessari, doncs,
desenvolupar polítiques conjuntes entre el sector públic i el privat per millorar l’actual oferta
d’activitats i distribuir-les durant tot l’any.
Turisme cultural de diferent registre i projecció
Cultura i turisme convergeixen a l’hora d’oferir activitats de diferent interès i potencial pel que
fa al ressò i atracció de població forana. Així, doncs, és especialment positiu la implicació de la
població i la prospecció de noves propostes aprofitant l’ampli ventall que ofereix el turisme
cultural i la seva complementarietat amb el turisme actiu.
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Dinàmica econòmica sectorial

Indicadors de dinamisme econòmic (any 2009)
Santa Cristina d’Aro
Indústries
Comerços

8

Restauració

46

Allotjament

34

Castell-Platja d’Aro

2

11

203

440

62

1
9

Vinya D.O.
Associacions comerciants i empresaris
Mercat ambulant
Nota: Les xifres indiquen el nombre d’establiments existents

3.2.3. Diagnosi municipal
Els punts de diagnosi concrets pel terme municipal de Castell-Platja d’Aro són:
PUNTS FORTS / OPORTUNITATS
SECTOR PRIMARI
Hi ha vinyes a Castell-Platja d’Aro pertanyents a la DO Empordà.
Hi ha 2 finques a Castell-Platja d’Aro que gestionen 89,30 ha de superfície forestal, a
partir de plans tècnics de gestió i millora forestal (any 2009).
SECTOR SECUNDARI
El municipi disposa de sòl urbà d’ús industrial segons el seu planejament urbanístic.
En el municipi no hi ha cap instal·lació industrial que s’hagi de sotmetre als annexos I i
II.1 de la Llei ambiental 3/1998, per garantir la màxima protecció de les persones i del
medi ambient.
SECTOR TERCIARI
La posició geogràfica estratègica del municipi, proper al patrimoni natural i cultural de
les Gavarres, la vall d’Aro i especialment la Costa Brava i unes condicions climàtiques
favorables, li confereix un gran potencial per al foment del turisme en totes les seves
vessants: cultural, històric, esportiu i d’oci.
El comerç al nucli de Platja d’Aro és un element singular i un dels principals atractius del
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municipi que permet l’arribada de visitants durant tot l’any.
Castell-Platja d’Aro concentra la major oferta hotelera de la comarca. No obstant, cal
adequar aquesta infraestructura als nous perfils turístics.
Castell-Platja d’Aro compta amb organismes privats que impulsen campanyes de
promoció del comerç local i dels serveis, de manera que es fomenta l’activitat econòmica
dels municipis.
Diversificada oferta d’equipaments turístics (allotjament i de restauració).
Patrimoni natural i cultural i unes condicions climàtiques propicies per impulsar el
turisme actiu, d’oci i cultural.
Castell-Platja d’Aro compta amb un port esportiu que complementa l’oferta turística del municipi.
L’Ajuntament compta amb la infraestructura i els canals de difusió necessaris per
promoure turísticament el seu municipi.
Les regidories de Turisme dels Ajuntaments de Castell-Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols
i Santa Cristina d'Aro treballen conjuntament en la promoció de rutes turístiques.
L’Ajuntament disposa de diferents recursos de suport i assessorament al teixit
empresarial.
PUNTS FEBLES / AMENACES
SECTOR PRIMARI
Pèrdua progressiva i abandonament d’explotacions agràries.
Pèrdua de rendibilitat en l’aprofitament forestal.
SECTOR SECUNDARI
Baixa implantació del sector industrial en el municipi.
Paral·lització del sector de la construcció en el context econòmic actual.
SECTOR TERCIARI
Estacionalitat del turisme. Tanmateix, s’estan fent esforços per crear noves dinàmiques
que aposten per ampliar l’oferta turística durant tot l’any.
A Castell-Platja d’Aro, la diversificació i consolidació del seu comerç i una bona dotació
d’infraestructura turística, com és el cas del Palau d’Esports i Congressos, esdevenen
elements claus perquè la desestacionalització de l’activitat turística del municipi sigui
una realitat.
Cal una renovació i millora tant del sector hoteler com, sobretot, del de la restauració,
per adequar-se a les noves demandes socials.
No hi ha regulació en relació als habitatges d’ús turístic.
Tot i que les associacions són molt dinàmiques en el foment del teixit econòmic dels
seus municipis, tenen poca representativitat en el conjunt del sector segons el seu
número de socis.
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4.1. Població
4.1.1. Objectius i criteris de sostenibilitat
Dins el marc de la sostenibilitat s’exploren els mecanismes per formular una planificació
racional de l’evolució i el desenvolupament del territori, amb l’objectiu de crear escenaris
que garanteixin la conciliació de l’equilibri ecològic amb el creixement econòmic i la justícia
social. L’objectiu és, doncs, compatibilitzar el medi ambient amb els propòsits de
desenvolupament.
Totes les propostes d’estratègia territorial per a la sostenibilitat han de correspondre’s amb
els compromisos adquirits d’assegurar una òptima qualitat de vida a les futures generacions.
Per evolucionar en aquest sentit, cal conèixer les formes d’organització social, així com la
distribució de la població, l’evolució demogràfica, les interdependències espacials entre
territoris, els moviments migratoris, les estructures poblacionals, etc. És a dir, una sèrie de
factors que ajudaran a preveure les necessitats/pressions socials esperades sobre el territori
d’acord amb les característiques de la població, alhora que serviran per projectar les futures
demandes socials, així com econòmiques i culturals. D’aquesta manera es coneixeran les
fragilitats dels sistemes naturals i socials i, per tant, els límits del possible creixement
demogràfic de cada municipi.
Conèixer la realitat demogràfica de la zona i preveure les evolucions futures són un
requeriment de base per a orientar les polítiques demogràfiques cap a la sostenibilitat dels
municipis d’estudi i del seu conjunt.
La societat ocupa el centre del desenvolupament sostenible perquè les seves actuacions locals
contribuiran als interessos globals, però tanmateix la societat també serà un dels objectes de la
sostenibilitat a partir de la recerca de la igualtat social d’oportunitats en l’assoliment del
benestar individual i col·lectiu, la qual ha de ser contemplada dins la planificació estratègica,
que en aquest cas és assumida preferentment per l’urbanisme i la gestió integral dels serveis a
les persones.

4.1.2. Diagnosi de l’àmbit d’estudi
Tot seguit es relacionen els principals punts de diagnosi en relació a la contaminació acústica
en els municipis de la present Agenda 21.
Augment de població molt destacat causada per moviments naturals i migratoris positius
Ambdós municipis han experimentat un augment exponencial de població. A principis de segle
tots dos comptaven amb un nombre similar d’habitants (al voltant dels 1.000 habitants) que
s’han convertit, a data d’avui, en més de 10.000 a Castell-Platja d’Aro, i en més de 5.000 a
Santa Cristina d’Aro.
Ambdós municipis presenten una taxa de moviment natural positiu que, afegint-hi saldos
migratoris també positius, expliquen l’augment de població constant i progressiu que s’ha
recollit en l’apartat anterior.
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Població dispersa en diferents nuclis i urbanitzacions
La població dels municipis es caracteritza per trobar-se distribuïda entre diferents nuclis
tradicionals, nuclis turístics i urbanitzacions.
Percentatge molt destacat de població immigrada
Un 31,68% dels habitants de Castell-Platja d’Aro són d’origen estranger, percentatge
lleugerament superior al 22,3% d’immigrants a Santa Cristina d’Aro.
La nacionalitat estrangera predominant en ambdós municipis és la marroquina, tot i que amb
percentatges diferents: 7,7% a Castell-Platja d’Aro i 3,9% a Santa Cristina d’Aro.
Els resultats de l’enquesta de Santa Cristina d’Aro posen de manifest la nombrosa presència
d’immigrants al municipi.
Població madura amb tendència al rejoveniment
Malgrat que l’índex d’envelliment ha augmentat en ambdós municipis, en cap cas podem dir
que es tracta d’una població envellida atès que l’índex d’envelliment ronda el 92% (les
poblacions envellides presenten un índex superior al 120 %).
La població de l’àmbit d’estudi tampoc presenta símptomes de sobreenvelliment ja que l’índex
és del 10,2% (les poblacions sobreenvellides presenten un índex superior al 15%).
Atès que en les piràmides d’edat s’aprecia que els segments de població jove són més
importants que els de població vella, es pot afirmar que tot i que es tracta de poblacions
madures, hi ha una tendència al rejoveniment.
Important població estacional però comptabilització no exacte
Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro són dos municipis costaners que reben una important
població flotant durant les èpoques de vacances, principalment durant els mesos d’estiu.
La comptabilització de la població estacional presenta certa controvèrsia atenent a la seva
dificultat. Sovint no coincideixen les dades de l’Ajuntament amb les que s’han calculat a
l’Agenda 21, i l’Institut d’Estadística de Catalunya incorpora un nou concepte: la població
equivalent a temps complet any (ETCA), i la dada més actualitzada correspon a l’any 2003.
Aquest resultat només és disponible per a Castell-Platja d’Aro, però no per a Santa Cristina
d’Aro.
Amb les dades de d’habitatges existents i de places d’allotjament turístic, s’ha calculat una
estimació de la població que poden arribar a acollir aquests municipis en època de màxima
ocupació, que és de 59.453 persones a Castell-Platja d’Aro i de 18.476 persones a Santa
Cristina d’Aro.
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La població a l’àmbit d’estudi

Llegenda

Santa Cristina d’Aro

Evolució de la població, 1900-2009
22%

1.023
819

32%

Evolució de la població

Castell-Platja d’Aro

28%
18%

Índex d’envelliment (en % 2009)

24%
34%
13%

≤120
>121

10588
29%

5.113
1.069

1.269

1.128

6.688
2.480

Origen població (2009)
Mateixa comarca
Altra comarca
Resta Estat
Estranger

4.1.3. Diagnosi municipal
Els punts de diagnosi concrets pel terme municipal de Castell-Platja d’Aro són:
PUNTS FORTS / OPORTUNITATS
Moviment natural positiu: de 1,4 a 4,4‰, període 1996-2009.
Moviment migratori també positiu: de 15,6 a 35,7‰, (període 1996-2009). Segons
dades del padró municipal, el 31,7% de la població del municipi és d’origen estranger.
El moviment natural i migratori positiu ha comportat un augment destacat de
població, que s’inicià als anys setanta.
Població amb símptomes de rejoveniment; índexs d’envelliment del 98% i de
sobreenvelliment del 10,7%.
La població s’incrementa durant els caps de setmana i les èpoques de vacances,
especialment durant l’estiu.
PUNTS FEBLES / AMENACES
Les dades de què disposa l’Ajuntament pel càlcul de la població estacional no són del
tot correctes, aspecte que distorsiona el resultat final. La població ETCA que ha
calculat l’Institut d’Estadística de Catalunya és interessant perquè permet obtenir una
dada apta per càlculs de vectors (consum d’aigua, residus, etc.), però es troba
desfasada (any 2003).
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4.2. Habitatge
4.2.1. Objectius i criteris de sostenibilitat
Dins el marc de la sostenibilitat s’exploren els mecanismes per formular una planificació
racional de l’evolució i el desenvolupament dels territoris, amb l’objectiu de crear escenaris
de futur que siguin capaços de compatibilitzar la preservació ecològica, el creixement racional
de l’economia i el benestar i la justícia social.
Tant a Catalunya com específicament a l’àmbit d’estudi, l’habitatge és avui una de les
preocupacions i demandes socials més significatives, emergents i problemàtiques (elevat preu
de l’habitatge, segregació social, poca seguretat en l’edificació, model d’urbanisme poc
sostenible, escàs estalvi energètic, etc.).
La Generalitat de Catalunya ha impulsat el Pacte nacional per a l’habitatge 2007-2016. Es
tracta d’un document que, a partir d’una diagnosi rigorosa de les necessitats actuals i de les
estimades, pretén fer front a les problemàtiques citades, mitjançant la col·laboració i implicació
dels agents del sector, promotors, constructors, agents immobiliaris, fundacions, cooperatives,
associacions de veïns, sindicats, col·legis professionals i els diferents nivells institucionals,
Generalitat, ajuntaments, diputacions i consells comarcals. S’hi defineixen moltes
accions/solucions agrupades en 5 grans reptes:
1. Millorar l’accés a l’habitatge, especialment dels joves (protecció oficial, ajuts, etc.).
2. Millorar les condicions del parc d’habitatges (qualitat, habitabilitat, eficiència energètica,
etc.).
3. Millorar l’allotjament de la gent gran i de les persones amb diversitat funcional.
4. Prevenir l’exclusió social residencial.
5. Garantir un allotjament digne i adequat a les llars mal allotjades.
Les determinacions legislatives en relació a l’habitatge se centren en el marc legal vigent:
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. L'objecte d'aquesta llei és
regular el dret a l'habitatge, entès com el dret de tota persona a accedir a un habitatge
digne que sigui adequat, en les diverses etapes de la vida de cadascú, a la situació
familiar, econòmica i social i a la capacitat funcional.
Aquesta llei estableix els drets i deures dels agents implicats en el sector de l'habitatge,
defineix les polítiques d'habitatge i els instruments de planificació i programació per a
aplicar-les, fixa paràmetres de qualitat i d'accessibilitat dels habitatges i les mesures per a
garantir-ne el bon ús, la conservació i la rehabilitació, estableix mesures per a assegurar
la transparència del mercat immobiliari, estableix el règim jurídic i les condicions
d'adjudicació, gestió i control dels habitatges amb protecció oficial, tant privats com
públics, i estableix mesures d'intervenció administrativa i el règim sancionador.
És interessant destacar, per a la seva aplicació pràctica als municipis d’estudi, la definició
dels Plans locals d’habitatge (article 14), com a documents que han d’aprovar els
ajuntaments –en cas de no disposar de programes d’actuació urbanística municipal– per a
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concertar polítiques d’habitatge amb l’Administració de la Generalitat per tal de rebre
aportacions de recursos econòmics. Els municipis de menys de tres mil habitants poden
aprovar un pla local d’habitatge simplificat, en el qual s’han d’analitzar i diagnosticar les
necessitats d’habitatge de la població, especialment les dels col·lectius amb dificultat
d’accés, i s’han de proposar els objectius i les línies d’actuació per a atendre-les, tenint en
compte els instruments que estableix la legislació urbanística i els ajuts i els altres
instruments que estableix aquesta llei. També es poden formular plans locals d’habitatge
d’abast supramunicipal.
Decret Llei 1/2007, de 16 octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, en l’article
9 referent a les Reserves de sòl per a habitatges de protecció pública, tan si el municipi
està tramitant el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) com si es regeix per altres
normes de planejament. En l’apartat U.3. s’especifica que els plans d’ordenació
urbanística municipal han de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció
pública, com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús
residencial de nova implantació. En l’apartat Tres s’especifica que les reserves mínimes
d’habitatge de protecció pública (30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de
nova implantació) s’han d’aplicar a tots els municipis sense excepció, a les modificacions
del planejament general que impliquin un canvi de la classificació del sòl no urbanitzable
amb la finalitat d’incloure-hi nous usos residencials.
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
d'ecoeficiència en els edificis. Pretén regular els paràmetres ambientals i l’eficiència
ecològica en la construcció i funcionament dels edificis.

4.2.2. Diagnosi de l’àmbit d’estudi
Tot seguit es relacionen els principals punts de diagnosi amb relació a l’habitatge a en els
municipis de la present Agenda 21.
Del boom constructiu dels anys setanta a la decadència actual
La mirada retrospectiva fins l’any 1900 posa de manifest l’augment de nombre d’habitatges
que van experimentar els municipis d’estudi a partir de l’any 1961, tot i que el major
creixement succeeix a partir de la dècada dels setanta.
Durant el període 1986-2009, malgrat que cada municipi ha seguit la seva pròpia dinàmica,
mantenen una tendència similar: ambdós municipis experimenten màxims constructius els anys
1989, 2000, 2004 i 2007. A partir d’aquest darrer any s’aprecia una davallada fins avui, tot i
que sense assolir valors tan baixos com els registrats durant el període 1993-1995, arrel de la
coneguda crisi econòmica espanyola de 1993.
Predomini dels habitatges de segona residència
Segons el cens de 2001, el 65,9% dels habitatges existents a l’àmbit d’estudi són de segona
residència. A Castell-Platja d’Aro aquest percentatge s’eleva al 70,8% i a Santa Cristina
representa un 50,2%. Els Ajuntaments no disposen de dades actualitzades al respecte. Tècnics
municipals de Santa Cristina d’Aro estimen que un 50% dels habitatges són principals i un 50%
de segona residència.
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No és té constància d’habitatges vacants
Segons el cens de 2001, un màxim del 5% dels habitatges existents a l’àmbit d’estudi estan
vacants, és a dir, habitatges familiars que, sense trobar-se en estat ruïnós ni ser utilitzats com a
residència principal o secundària, es troben deshabitats.
Segons informació municipal, actualment no es té constància d’habitatges deshabitats.
Habitatges sobreocupats per col·lectius d’immigrants
Es té constància d’alguns habitatges sobreocupats o pisos pastera on s’hi allotgen col·lectius
d’immigrants. Aquest fenomen és destacat sobretot al nucli de Platja d’Aro, on la gran oferta
del parc d’habitatges i el fet que durant bona part de l’any molts es trobin buits, afavoreix
aquesta tendència.
Diversa tipologia d’edificis entre els dos municipis
Segons el cens de 2001, el 73% dels 5.794 edificis acabats destinats a habitatge familiar (ja
sigui de primera, segona residència) del conjunt de l’àmbit d’estudi són d’1 habitatge.
A cada municipi es compleix aquesta proporció però la realitat és diferent pel que fa a la resta
d’edificis. Mentre a Santa Cristina d’Aro és representatiu el percentatge d’edificis fins a 4
habitatges, a Castell-Platja d’Aro són representatius també els edificis amb més de 5 habitatges
i inclús amb més de 20 –superant les 8 plantes–, que se situen sobretot a primera línia de mar
del nucli de Platja d’Aro.
En general, bon estat de conservació dels edificis
Més del 90% del total dels habitatges de l’àmbit d’estudi es troben en bon estat. A Castell-Platja
d’Aro vora un 4% dels habitatges presenten alguna deficiència i fins i tot es localitzen alguns
habitatges en estat ruïnós. A Santa Cristina d’Aro es registra un menor percentatge
d’habitatges amb deficiències.
Majoria d’habitatges de propietat
Segons el cens de 2001, aproximadament el 80% dels habitatges principals, és a dir, de primera
residència (no es disposa de dades de tots els habitatges) són de propietat (el 45% de compra
totalment pagada, el 30% de compra amb hipoteca i el 5% per herència o donació) i el 14%
restants de lloguer, el 2% cedida sense cost o baix preu i el 4% restant obtinguda d’altres
formes.
Castell-Platja d’Aro compta amb un percentatge menor de compra totalment pagada que no
Santa Cristina i, per altra banda, el percentatge d’habitatges en règim de lloguer és major.
Alguns dels enquestats amb motiu de l’Agenda 21 mostren la seva inquietud en relació amb
relació l’elevat preu de compra dels habitatges.
Habitatges de dimensions més reduïdes a Platja d’Aro que a Santa Cristina d’Aro
La superfície útil dels habitatges principals, és a dir, de primera residència (no es disposa de
dades de tots els habitatges) és molt diferent entre els dos municipis, de manera que no és
representatiu generalitzar pel conjunt de l’àmbit.
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D’una banda, el 50% dels habitatges principals de Castell-Platja d’Aro tenen una superfície
màxima de 89 m2 (apartaments), per altra banda, més del 50% dels habitatges de Santa Cristina
d’Aro tenen una superfície superior als 110 m2.
Presència d’habitatges de protecció oficial
Ambdós municipis s’adeqüen a la normativa i disposen, o tenen projectat, habitatges de
protecció oficial. A Castell-Platja d’Aro, l’Institut Català del Sòl ha promogut recentment una
promoció d’habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer. A Santa Cristina d’Aro, el
POUM preveu 504 habitatges en règim de protecció distribuïts en diversos sectors.

Situació de l’habitatge a l’àmbit d’estudi

Llegenda

Habitatges nous, 1981-2009 (% creixement)

Santa Cristina d’Aro

De 0 a 50%
De 51% a 100%
Més de 100%

Castell-Platja d’Aro
Utilització residencial de l’habitatge, 2001

4

Primera residència

50

7

46

22
71

Segona residència
Vacants

4.2.3. Diagnosi municipal
Els punts de diagnosi concrets pel terme municipal de Castell-Platja d’Aro són:
PUNTS FORTS / OPORTUNITATS
Castell-Platja d’Aro ha anat guanyat població permanent, tal com ho demostra
l’augment del percentatge d’habitatges de primera residència (de 10,7 a 21,7%,
període 1981-2001).
El percentatge d’habitatges vacants també ha disminuït (de 78,5% a 7,5%, període
1981-2001).
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Vora el 95% dels habitatges presenten un bon estat de conservació.
Recent promoció d’habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer. L’Institut
Català del Sòl ha promogut aquesta promoció, en què després d’un procés
d’adjudicació dels habitatges, n’han quedat 12 de vacants. És per això que s’obrí
novament el termini de sol·licituds.
PUNTS FEBLES / AMENACES
Des de 1981 ha anat augmentant el percentatge d’habitatges destinats a segona
residència (de 10,7 a 70,8%).
L’Ajuntament no té dades actualitzades de la tipologia d’habitatges.
Segons cens de 2001, un 5% dels habitatges presenta alguna deficiència.
La sobreocupació dels pisos per immigrants és una problema al nucli de Platja
d’Aro.
Alguns dels enquestats amb motiu de l’Agenda 21 exposen que hi ha poc
habitatge de protecció social, tant de compra com de lloguer. Atès que recentment
hi ha hagut una promoció d’aquestes característiques, es pot pensar que potser la
difusió no ha estat prou eficient.
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4.3. Telecomunicacions i connectivitat tecnològica
4.3.1. Objectius i criteris de sostenibilitat
A la societat actual, les noves tecnologies de la informació i comunicació (TIC) a
més de fer possibles les relacions amb l’entorn social i empresarial, també esdevenen
un element fonamental i estratègic pel desenvolupament d’un territori.
Serveis bàsics com la telefonia fixa, l’accés a Internet, les videoconferències, la
televisió digital terrestre (TDT), la transmissió de dades, així com els serveis i les
demandes futures han d’estar suficientment dimensionats i ser accessibles a tota la
població, independentment del lloc de residència o de treball.
El Consell d’Europa, reunit el març del 2000 a Lisboa, va comprometre’s a impulsar, a
curt i mig termini, una economia comunitària més forta, basada en “el coneixement,
més competitivitat i dinamisme, i capacitat de créixer econòmicament de manera
sostenible amb més i millors llocs de treball i amb major cohesió social” (Estratègia
Lisboa).
Les xarxes de telecomunicacions són, sens dubte, l’eix que vertebra i fa possible
aplicacions i serveis avançats, és a dir, el sector quaternari, comportant millores en la
qualitat de vida de les persones i en l’atractivitat d’un lloc per a la localització
d’activitats d’alt valor afegit, a més de comportar canvis en els hàbits i en les formes
de treball.
En aquest sentit, un territori que no asseguri la connectivitat tecnològica en limitarà el
desenvolupament econòmic, sobretot d’aquest nou sector de la informació o
quaternari. Una situació de fractura digital pot influir negativament en el
desenvolupament social i en el creixement econòmic dels municipis.
La creació de Localret (Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de
telecomunicacions i de les noves tecnologies) és una resposta des de l’àmbit local al
desenvolupament de les noves tecnologies i de la Societat de la Informació. Localret
impulsa la integració coordinada dels municipis al nou model social de les noves
tecnologies de la informació i la comunicació, i representa els interessos dels
municipis en els processos de negociació i aprovació de normatives sobre la
construcció de les xarxes de telecomunicacions, i els efectes que poden tenir les noves
regulacions sobre les competències municipals en l’àmbit urbanístic, la gestió dels
espais públics i el règim de fiscalitat. Així doncs, fer factible una autèntica xarxa de
telecomunicacions requereix aliances estratègiques entre el sector públic i el privat.
En aquest sentit, el Departament de Governació i Administracions Públiques impulsa el
Pla Estratègic de la Societat del Coneixement i de la Informació, el qual defineix els
objectius i criteris marc pels quals s’han de regir els municipis de Castell-Platja d’Aro i
Santa Cristina d’Aro, a curt i llarg termini:
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Desplegar la telefonia de tercera generació (UMTS) i garantir que hi hagi
cobertura a tot el territori. Aquest sistema no només està limitat a telefonia
mòbil sinó que a més té prestacions multimedia (Internet i transmissió
d’àudio i vídeo).
Impulsar la disposició d’ordinadors a totes les llars.
Connectar una xarxa sense cables a totes les escoles i incorporar les TIC en
el món de l’educació i la sanitat.
Desenvolupar el Punt Neutre d’Internet a Catalunya (CATNIX) que
interconnectarà operadors de telecomunicacions, proveïdors d’Internet i la
comunitat científica catalana.
Accelerar el desplegament de la televisió digital terrestre (TDT) i la ràdio
digital (DAB). A Catalunya el procés d’encesa digital i apagada analògica va
començar l’any 2007 i teòricament s’hauria d’haver finalitzat el 2009.
Fomentar la creació de clústers (grup de múltiples ordinadors units
mitjançant una xarxa d’alta velocitat, de tal forma que el conjunt és vist com
un únic ordinador, més potent que els d’escriptori) en el sector de les TIC i
de l’audiovisual a Catalunya.
Oferir punts públics d’accés a Internet arreu del territori.
Altrament, la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació ha
confeccionat el Pla Catalunya Connecta, amb l’objectiu d’assolir que a finals del
2010:
−

Es Disposi de cobertura dels serveis de televisió, telefonia mòbil i banda ampla en els
nuclis de població de més de 50 habitants.

−

Es disposi de cobertura de banda ampla i telefonia mòbil en el conjunt de polígons
industrials de Catalunya.

4.3.2. Diagnosi de l’àmbit d’estudi
Les consideracions de diagnosi de l’àmbit territorial de l’Agenda 21 –Castell-Platja d’Aro i Santa
Cristina d’Aro– són els següents, pel que fa als diferents aspectes de telecomunicacions i
connectivitat tecnològica:
Les noves tecnologies als municipis de l’Agenda 21 tenen poca cobertura a les
urbanitzacions aïllades i a les zones rurals
La cobertura de noves tecnologies a l’àmbit és desigual, primant més la disponibilitat d’aquests
serveis a les zones més turístiques de costa i essent més deficient als nuclis rurals i a les
urbanitzacions més aïllades.
Concretament, i segons la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, no es
disposa de cobertura ADSL en el sector de la Casa Groga, el sector del càmping i les
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urbanitzacions de Mas Patxot, Pedralta, Romanyà, Rosamar i les Teules II del terme municipal
de Santa Cristina d’Aro; ni el polígon industrial de Castell-Platja d’Aro.
La cobertura d’ADSL és parcial a Salom, Can Reixac, Vallrepós, Golf Costa Brava, Mas Trempat,
Roca de Malvet, i les Teules I de Santa Cristina d’Aro; i parcial també a s’Agaró i Castell d’Aro.
Pel que fa a la cobertura de Banda Ampla, aquesta és pràcticament total al territori, excepte a
la urbanització Rosamar i cobert parcialment a la urbanització Mas Patxot i Vallrepós de Santa
Cristina d’Aro. A Castell-Platja d’Aro la cobertura de banda ampla és total.
Tampoc disposen de cobertura WiMAX la urbanització de Rosamar i la de Vallrepós i aquesta
és parcial a la urbanització Mas Patxot.
Pel que fa a la disponibilitat comercial del servei WiMAX aquest és pràcticament total al
territori a excepció de la urbanització Vallrepós (de Santa Cristina d’Aro).
Altrament, segons la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, la cobertura
de telefonia mòbil d’emergències 112 dels municipis de la present Agenda 21 és
pràcticament total (més del 95% dels nuclis de població tenen cobertura), essent deficient però
per a la urbanització Vallrepós.
Tanmateix, en moltes zones de l’àmbit d’estudi la cobertura de telefonia de tercera i cuarta
generació és limitada, atès que encara està en desplegament.
Finalment, la cobertura de TDT (Televisió Digital Terrestre) és deficient a les urbanitzacions de
Mas Patxot, Rosamar i Vallrepós, tot i l’existència de diverosos centres emissors pròxims
(Llagostera, Sant Feliu de Guíxols i Tossa de Mar) i un en concret al Masnou (Castell-Platja
d’Aro).
Un servei deficient de les noves tecnologies esdevé una fractura digital i social del territori, que
suposa un limitant pel desenvolupament dels sectors econòmics relacionats amb les
telecomunicacions.
Al municipi de Castell-Platja d’Aro es disposa de Wi-fi d’accés públic i gratuït a diversos
punts, mentre que a Santa Cristina d’Aro no es disposa de cap sistema Wi-Fi ni WiMax
d’accés públic
L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha posat en marxa la primera fase del projecte "Platja
d’Aro-Zona Wi-Fi". Es tracta d’una xarxa local sense fils, que a través de la tecnologia Wi-fi
que permet transmetre dades per ones en lloc de cables. El Wi-fi municipal interconnecta
diferents serveis municipals, com per exemple la policia, i tot el restant de banda ampla és
d’accés públic.
En la primera fase s’han habilitat les zones de l’Ajuntament, el Passeig Marítim i la zona
d’acampada, mitjançant una xarxa WLAN (Wireles Area Network – Xarxa inalàmbrica d’àrea
extensa) a la que es pot connectar qualsevol dispositiu dotat d’un adaptador de xarxa
inalàmbrica.
Per altra banda, al municipi de Santa Cristina d’Aro no es disposa de cap sistema Wi-fi ni WiMax
d’accés públic.
Els municipis de l’Agenda 21 s’han adherit al Consorci Localret
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El Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les
noves tecnologies (Localret) impulsa la integració coordinada dels municipis al nou model
social de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, i representa els interessos
dels municipis en els processos de negociació i aprovació de normatives sobre la construcció de
xarxes de telecomunicacions.
En aquest sentit, tant Castell-Platja d’Aro, com Santa Cristina d’Aro són membres d’aquest
Consorci.
Prevista la instal·lació de fibra òptica als municipis de l’Agenda 21 però no per aquesta
legislatura
La fibra òptica, de gran ample de banda per a senyals analògics, permet la transmissió d’un
gran volum d’informació, amb una baixa atenuació de la senyal, no té interferències
electromagnètiques i és més segura i fiable que altres sistemes. Tanmateix, la seva instal•lació
i distribució al territori necessita de les distribució mitjançant subministrament soterrat, té un
cost elevat, les fibres són fràgils, la reparació d’un cable trencat o malmès és dificultosa i la
instal·lació dels connectors és complexa i requereix un personal amb formació adequada.
En la legislatura actual hi ha prevista la instal·lació de la xarxa troncal de fibra òptica a les
principals ciutats del país (a partir de les quals es deriven els ramals caps als municipis).
Actualment aquesta xarxa de fibra òptica no ha arribat encara a la capital de la provincia, però
sí que la xarxa troncal prevista inclou els municipis de l’Agenda 21.
Assegurar el subministrament de fibra òptica als municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa
Cristina d’Aro suposaria una millora substancial en les noves tecnologies però amb un cost
considerable, previst a llarg termini.
Tots els municipis de l’Agenda 21 tenen cobertura de l’empresa Iberbanda
Iberbanda és l’empresa que ha resultat adjudicatària de diversos concursos i programes
impulsats per varies administracions públiques, amb l’objectiu d’incentivar l’extensió de la
banda ampla a territoris d’àmbit rural sense cobertura de línies ADSL. L’empresa dóna servei de
telefonia, TDT i Internet mitjançant una xarxa de telecomunicacions amb tecnologia via ràdio
(LMDS, WiMAX).
Tots els municipis de la present Agenda 21 tenen cobertura de l’empresa Iberbanda per a la
contractació de serveis d’accés a Internet d’Alta velocitat, telefonia, transmissió de dades i
serveis de valor afegit en Xarxa (com ara correu electrònic, espai web, dominis i adreces IP).
La urbanització Vallrepós (Santa Cristina d’Aro) té una cobertura deficient pel que fa al
telèfon d’emergències 112
El telèfon 112 és únic per a tot l’àmbit europeu, té resposta immediata les 24 hores i centralitza
totes les trucades d’emergència: serveis públics d’urgències sanitàries, d’extinció d’incendis i
salvaments, i de seguretat ciutadana i protecció civil.
Segons dades de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, la cobertura de
telefonia mòbil d’emergències 112 dels municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro
és pràcticament total (més del 95% dels nuclis de població tenen cobertura).
Tanmateix, la urbanització Vallrepós té una cobertura
d’emergències 112, és a dir, la cobertura és inferior al 80%.
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La manca d’antenes de radiotelecomunicació desplegades i/o una mala gestió dels recursos
existents, són la causa que aquests nuclis presentin problemes de cobertura.

A l’àmbit d’estudi la cobertura de telefonia de tercera i quarta generació actualment és
limitada
El Departament de Governació i Administracions Públiques està impulsant el projecte Ciutats
3G, el qual consisteix a desplegar de manera ordenada la telefonia mòbil de tercera generació
(de banda ampla), és a dir UMTS/HSPA, en les ciutats catalanes per oferir una cobertura integral
a l’interior d’edificis. En una primera fase del projecte, es posarà a prova la metodologia en un
conjunt de ciutats (de diferents dimensions pel que fa al nombre d’habitants). Posteriorment, es
farà extensiu a totes les ciutats i pobles que hi vulguin participar. El projecte implicarà els
diferents actors i administracions i proposarà plantejaments consensuats entre tots ells per dur
a terme el desplegament al més ordenadament possible i, alhora, de la manera més adient
tecnològicament.
Actualment, la cobertura de telefonia de tercera i quarta generació és limitada.
La cobertura de TDT a les urbanitzacions Rosamar i Vallrepós i a la zona de Mas Patxot (a
Santa Cristina d’Aro) és parcial
La Televisió Digital Terrestre (TDT) és un nou sistema de televisió, gratuït i universal, que ha
substituit progressivament la televisió analògica convencional.
Per rebre la TDT, cal tenir en compte tres factors: ser en una zona de cobertura, tenir la
instal·lació adaptada i disposar d’un codificador.
A l’àmbit dels municipis de l’Agenda 21, s’hi troba un centre emissor de TDT ja desplegat al
Mas Nou (Castell-Platja d’Aro) i n’hi ha pròxims (a Llagostera, Sant Feliu de Guíxols i Tossa de
Mar).
Tanmateix, a les urbanitzacions de Rosamar, Vallrepós i a la zona de Mas Patxot de Santa
Cristina d’Aro la cobertura de TDT és parcial.
Possibilitat de millorar el servei d’Internet sense cables en les zones rurals mitjançant la
organització guifi.net
Un altre sistema que darrerament pren força és el que proposa l’organització guifi.net, el qual
permet la connexió sense cables a Internet de forma gratuïta, a nivell de particular o a nivell de
municipi. En aquests supòsits l’ajuntament o el particular s’han de fer càrrec de la despesa de
l’antena per a la connexió. El sistema funciona com una xarxa, on cada antena, particular o
municipal, actua com a receptor i emissor. Aquesta iniciativa ha tingut una bona acollida a les
comarques de la Garrotxa, Gironès, Osona, la Selva, el Pla de l’Estany i a alguns municipis de
l’Alt Empordà.
Actualment el sistema guifi té projectats 1 node guifi a Bell-lloc d’Empordà, 1 node a Romanyà
de la Selva (al terme de Santa Cristina d’Aro); i 1 node projectat a Castell d’Aro, 71 totals a
Platja d’Aro (38 dels quals operatius) i 7 totals a s’Agaró (3 dels quals operatius).
L’extensa Xarxa Oberta de Castell-Platja d’Aro de guifi.net permetria extendre-la a Santa
Cristina d’Aro.
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Tots els municipis de l’àmbit tenen punts públics d’accés Internet tot i que aquests no són
telecentres adherits a la XTC (Xarxa de Telecentres de Catalunya)
El municipi de Castell-Platja d’Aro disposa de 2 punts públics d’accés a Internet amb servei
gratuït a la Biblioteca municipal i al Punt d’Informació Juvenil.
El municipi de Santa Cristina d’Aro disposa de diversos punts públics d’accés a Internet: al
Centre d’Internet, a la Biblioteca, al punt d’informació juvenil, i al punt d’igualtat.
Malgrat tot, cap dels punts públics d’accés a Internet estan adherits a la Xarxa de telecentres o
de Punts TIC del Departament de Governació i Administracions Públiques. L’objectiu d’aquests
telecentres és evitar la fractura digital mitjançant l’impuls d’accions dirigides a la formació, la
inserció social i laboral i l’ús comunitari per a l’accés a les noves tecnologies, el teletreball en
zones rurals, etc.
L’existència de pocs punts públics d’accés a Internet i de poques zones d’accés Wifi, sobretot a
Santa Cristina d’Aro, denoten la necessitat de reforçar les polítiques contra la fractura digital
vigilant el desplegament de l’accessibilitat i l’alfabetització dels col·lectius més vulnerables, i
procurar la generalització d’un ús més intensiu i racional de les noves tecnologies de la
informació.
Tanmateix, val a dir que territorialment el servei d’accés públic a Internet via Wi-fi està més
orientat al turisme que a la població resident, on es disposa de servei Wi-fi fins i tot al passeig
marítim de Platja d’Aro.
Ambdós municipis compten amb Ordenança municipal per a la regulació i ordenació
d’instal·lacions de radio i telecomunicacions
Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro disposen d’una Ordenança municipal per a la
instal·lació i funcionament d’instal·lacions de radiocomuniació i telecomunicació (any 2004)
Aquesta ordenança regula les condicions a les que s'ha de sotmetre la localització, instal·lació i
el funcionament de les instal·lacions d’antenes i equips de radiocomunicació i telecomunicació,
als efectes de que la seva implantació produeixi la menor ocupació d'espai, el menor impacte
visual i mediambiental, així com el menor risc per la salut i seguretat de les persones; i preveu
la redacció d’un Pla d’Ordenació.
Altrament, cal una adequació progressiva de les infraestructures necessàries per al soterrament
del cablejat aeri.
La ubicació d’algunes de les antenes de telecomunicacions poden afectar el patrimoni
natural i arquitectònic del territori
Atesos els requeriments tècnics de les infraestructures de telecomunicació, sovint aquestes
s’han d’instal·lar en punts culminals, on coincideixen amb ermites o elements de patrimoni,
afectant les qualitats paisatgístiques de l’indret.
Es considera necessari regular els àmbits del sòl no urbanitzable a on la ubicació d’antenes de
telecomunicacions s’hi hauria de restingir per 1) la proximitat a la població, 2) l’impacte
paisatgístic, o 3) pels possibles efectes sobre el patrimoni natural i arquitectònic, i establir
cartogràficament les àrees favorables per ubicar-hi aquestes infraestructures, amb l’objectiu
d’evitar la dispersió de les torres i potenciar la compartició d’aquestes per diferents operadors.
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En aquest sentit, convé cercar llocs adients, per a la col·locació de noves instal·lacions de
telecomunicació optimitzant les existents, on no s’afecti el patrimoni arquitectònic i natural, i
es pugui assegurar una bona cobertura. És necessari doncs, donar compliment al Decret
281/2003, de 4 de novembre, de modificació del Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació
ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació, el
qual desenvolupa el Pla d’Ordenament Ambiental d’Infraestructures de Radiocomunicació,
que regula les infraestructures de radiocomunicació que es troben en sòl no urbà.
El nivell de radiació electromagnètica a l’àmbit és bo
La Generalitat de Catalunya està portant a terme el projecte SMRF (Sistema de Monitorització
de Radiofreqüència) a través del qual es mesuren les radiacions i els camps electromagnètics
d’un determinat territori mitjançant la instal·lació de sondes.
Les sondes més pròximes a l’àmbit es troben a la Bisbal d’Empordà, a Palamós, a Palafrugell i a
Llagostera.
Tots aquestes donen un valor mig en el període de 24 h, que per a l’any 2000 (dades més
recents disponibles), molt per sota del límit de 27 V/m, valor que correspon a la interpretació
més restrictiva del Decret 281/2003, de 4 de novembre, d’ordenació ambiental de les
instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació.
Per la qual cosa es conclou que a les proximitats de l’àmbit d’estudi hi ha una bona qualitat
ambiental en quant a radiacions electromagnètiques i nivells de radiofreqüència tot i que no es
disposa de mesures locals.
Atenent a la gran quantitat d’antenes i nodes Wi-fi al nucli de Platja d’Aro, que podrien
suposar un nivell de radiofreqüència elevat per a la població, s’ha sol·licitat la instal·lació
d’una sonda
Tot i que els nivells de radiofreqüència previsibles al territori estan molt per sota dels límits
màximes establerts per la normativa vigent, la proliferació d’antenes Wi-fi a Castell-Platja d’Aro
suposa un risc de radiofreqüència elevat a nivell local.
És per això que l’Ajuntament ha sol·licitat a la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la
Informació, la instal·lació d’una sonda per a la monitorització de la radiofrequència al municipi.
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Mapa de distribució de les TIC als municipis de l’Agenda 212

Santa Cristina d’Aro

A Vallrepós

No és gratuït

No disponible a
Vallrepós

Castell-Platja d’Aro

Llagostera

Masnou

Excepte Mas Partxot, Rosamar i Vallrepós
Parcial a s’Agaró
i a Castell d’Aro
Completa a Romanyà de la Selva, Santa
Cristina, Bell-lloc, Sant Miquel d’Aro i
Molí d’en Reixach

ADSL/Wifi

ADSL

Sant Feliu de
Guíxols

Llegenda
Tossa de Mar

2

Font: Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya (darrera actualització
del 25 de febrer de 2010) i Ajuntaments de Castell-Platja d’Aro i de Santa Cristina d’Aro.
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4.3.3. Diagnosi municipal
Els punts de diagnosi concrets pel terme municipal de Castell-Platja d’Aro són:
PUNTS FORTS / OPORTUNITATS
Es disposa de dos punts públic d’accés a Internet i gratuïts (Biblioteca i Punt
d’Informació Juvenil).
Castell-Platja d’Aro és membre del Consorci Local pel desenvolupament de les xarxes
de telecomunicacions i de les noves tecnologies (Localret).
El nivell de radiació electromagnètica al municipi es considera bo.
L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha sol·licitat la instal·lació d’una sonda per la
monitorització de la radiofreqüència del municipi.
Es disposa d’1 node guifi.net a Castell d’Aro, 71 a Plaja d’Aro i 7 a s’Agaró (entre
nodes operatius, projectats, en construcció i en proves), els quals permetran una
connexió sense cables a Internet de forma gratuïta.
Castell-Platja d’Aro compta amb una Ordenança municipal per a la instal·lació i
funcionament d’instal·lacions de radiocomuniació i telecomunicació.
El municipi té cobertura de l’empresa Iberbanda (sistema LMDS i/o WiMAX) per a la
contractació de serveis d’accés a internet d’alta velocitat, transmissió de dades i
serveis de valor afegit en Xarxa.
L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha posat en marxa la primera fase del projecte
“Platja d’Aro-Zona Wi-Fi”. En la primera fase s’ha habilitat a la zona d’acampada, la
zona de l’Ajuntament i al Passeig Marítim una xarxa WLAN (Wireles Area Network –
Xarxa inalàmbrica d’àrea extensa) a la que s’hi pot connectar qualsevol dispositiu
dotat d’un adaptador de xarxa inalàmbrica.
Els serveis de telecomunicacions (Internet, TDT, i cobertura telefònica) estan coberts
als nuclis principals del municipi, tot i que estan més orientats a oferir un servei al
turisme.
PUNTS FEBLES / AMENACES
Els punts públics d’accés a Internet no està adscrit a la XTC (Xarxa de Telecentres de
Catalunya).
La cobertura d’ADSL és parcial a s’Agaró i Castell d’Aro, i no n’hi ha al polígon de
Castell-Platja d’Aro.
Es recull de les aportacions de les enquestes de participació ciutadana el
descontentament general del servei de noves tecnologies, sobretot als punts allunyats
del nucli de Platja d’Aro, i en concret es diu que: a s’Agaró la cobertura Wi-Fi és
deficient, i que la senyal de TDT en alguns punts és parcial.
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4.4. Salut, benestar social i seguretat ciutadana
4.4.1. Objectius i criteris de sostenibilitat
Actualment la societat experimenta transformacions demogràfiques, socials i econòmiques
molt dispars i incisives, que plantegen reptes constants en el sistema públic d’atenció sanitària
i social del nostre país. Els nous hàbits, una esperança de vida més alta, noves estructures
familiars, la incidència de la interculturalitat, la precarietat econòmica o laboral, entre d’altres,
reverteixen de ple en la salut i en el benestar de les persones; i requereixen més i millor
prevenció, educació i atenció. En aquest context, un criteri fonamental per on dirigir els
esforços en la millora dels serveis sanitaris i assistencials es basa en desenvolupar la sanitat i
l’assistència social en un sistema sociosanitari integral, de qualitat, de proximitat, preventiva i
a l’abast de tothom.
Això obliga a abandonar progressivament un model basat, d’una banda, en l’atenció mèdica
estricta i, en l’altra, en una assistència social restringida a la població més desfavorida.
Concebre un servei a la qualitat de vida en el sentit més ampli, global i universal possible,
permet emmarcar els objectius fonamentals per a l’àmbit de l’Agenda 21 en salut, benestar i,
també, en seguretat ciutadana, consistents en:
−

Garantir una cobertura sanitària de qualitat a tota la població, adaptada a les noves
necessitats, potenciant l’àmbit d’actuació preventiva i desenvolupant un model
d'organització territorial proper a les demandes sanitàries de la ciutadania.

−

Articular i optimitzar els serveis i recursos en prevenció, atenció i promoció social per a la
millora del benestar i la integració de la població sota els barems de l’equitat,
l’accessibilitat i l’eficiència tècnica en l’oferta de les prestacions socials.

−

Disposar de més i millors mecanismes i efectius policials que assegurin una presència en el
territori dirigida a incrementar la intervenció preventiva o d’anticipació a actes delictius
contraris a la pau i al benestar social en general.

4.4.2. Diagnosi de l’àmbit d’estudi
Les consideracions de diagnosi de l’àmbit territorial de l’Agenda 21 són els següents, pel que fa
als diferents aspectes de salut, benestar social i seguretat ciutadana i viària:
SALUT
Bona opinió en general del sistema sanitari

La Regió Sanitària de Girona rep dels seus usuaris una valoració positiva i superior a la
mitjana catalana, avaluant aspectes com el tracte professional, el temps d’espera de
les visites, l’atenció i confort hospitalari, etc., segons el Pla d’enquestes de satisfacció
d’assegurats al CatSalut. Tanmateix, a partir del sondeig d’opinió pública distribuït
amb motiu de l’Agenda 21, es considera que la cobertura horària podria ser millorable.
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Cobertura diària d’assistència sanitaria
Els respectius consultoris locals presenten una òptima cobertura d’atenció pública, en tant que
donen assistència tots els dies laborables i en una franja horària de matí i de tarda. Altrament,
en cas d’urgència la població pot recórrer al CAP de Platja d’Aro o al de Sant Feliu de Guíxols i/
o requerir els serveis dels centres d’atenció continuada i domiciliada.
Al terme municipal Castell-Platja d’Aro hi ha dos consultoris mèdics (a Castell d’Aro i a Platja
d’Aro), mentre que a Santa Cristina n’hi ha un.
Bona atenció farmacèutica
A l’àmbit d’estudi li corresponen 2.123 habitants/farmàcia (any 2009), una proporció superior a
la de la regió sanitària de Girona i de Catalunya amb 2.238 i 2.453 habitants/farmàcia,
respectivament.
Cal destacar que tots els nuclis de població (Castell d’Aro, Platja d’Aro, s’Agaró i Santa Cristina
d’Aro) estan dotats de farmàcia.
BENESTAR SOCIAL
Adequada gestió municipal dels serveis socials d’atenció primària
Els serveis socials d’atenció primària a l’àmbit d’estudi són gestionats pels mateixos
ajuntaments i esdevenen un recurs més al que pot accedir la població.
Aquests estan dotats dels seus propis equips assistencials constituïts fonamentalment per
treballadores i educadores socials, i treballadores familiars, el nombre dels quals varia segons
les necessitats específiques de cada municipi. Tanmateix, en el tractament de problemàtiques
específiques poden intervenir altres especialistes tals com psicòlegs, mediadors interculturals,
fisioterapeutes o advocats.
Els serveis socials disposen d’instal·lacions pròpies i d’una adequada cobertura horària –tot i
que pot ser millorable-, a més d’oferir una atenció personalitzada i diversos serveis i programes
adreçats a tota la població.
Coordinació entre els Equips Bàsics d’Assistència Social Primària
Les diferents coordinacions tècniques dels EBASP municipals es reuneixen periòdicament per
coordinar esforços, planificar actuacions i fer el seguiment de famílies.
Augment de la demanda en prestacions socials
L’any 2009, han estat ateses 5.632 persones a tot l’àmbit d’estudi. Respecte l’any anterior s’ha
incrementat el nombre d’expedients treballats en un 18,5%, coincidint amb un període de
regressió econòmica generalitzat al país.
Els principals problemes detectats estan relacionats amb la família, la vellesa, les persones
dependents i la immigració.
Canvi en el perfil d’usuari dels serveis socials
Fa uns anys, era una dona de classe baixa la portadora de les demandes familiars, mentre que
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la nova realitat posa de manifest com els nous demandants dels serveis socials són persones de
totes les edats i estaments socials, especialment d’ençà de l’entrada en vigor de la llei de
dependència.
El Consell Comarcal amplia la cobertura dels serveis socials municipals
Dins l’àmbit d’estudi, a part dels serveis propis d’assistència bàsica, el Consell Comarcal
impulsa diferents programes i serveis específics per a determinats col·lectius amb
problemàtiques concretes: gent gran, dones, infància i adolescència i persones immigrades.
Equips assistencials amb recursos humans i materials limitats
Els professionals que operen en els equips d’atenció primària i especialitzada de l’àmbit
d’estudi, no són del tot suficients per atendre totes les demandes socials i els serveis que
ofereixen. Tampoc són del tot adients els recursos materials i la infraestructura disponible per
fer un seguiment apropiat de totes les intervencions.
Dèficit d’equipaments en benestar social i acció cívica
El grau d’envelliment de la població en l’àmbit d’estudi, malgrat no ser un segment de població
massa elevat, posa de manifest el dèficit de places en centres d’atenció social. Tanmateix, a
banda d’aquesta insuficiència d’equipaments per a persones d’edat avançada convé
incrementar el servei d’atenció domiciliària i la dotació de centres de dia.
No obstant, properament obrirà les seves portes el Centre de Dia de Santa Cristina d’Aro que
compartirà algunes places amb Castell-Platja d’Aro. Aquesta instal·lació garantirà l’atenció de
la gent gran amb necessitats específiques.
SEGURETAT CIUTADANA
Afermament de la Policia Local al municipi, però amb algunes mancances
Des de l'any 1988-89, Castell-Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro compten amb un cos de Policia
Local. Tant un com l'altre, realitzen nombroses tasques i serveis en matèria de seguretat
ciutadana i viària al seu municipi.
Atenent les característiques particulars de cada municipi, el cos de Castell-Platja d'Aro té una
estructura més complexa i compta amb un total de 40 efectius, mentre que a Santa Cristina
d'Aro en són 17. Altrament, mentre la comissaria de Platja d'Aro està oberta al públic, a Santa
Cristina cal concertar cita prèvia.
Des de la perspectiva del cos a Castell-Platja d'Aro es considera que el nombre d'agents no és
suficient per cobrir les necessitats del territori. En canvi, a Santa Cristina d’Aro caldria disposar
d’un dipòsit municipal de vehicles, de més agents i més formació per aquests, i unes
instal·lacions més adequades a les seves funcions.
Des del punt de vista dels veïns que han respòs l'enquesta ciutadana de l'Agenda 21, la
inseguretat i la manca d'agents es consideren les principals febleses en el municipi.
La Policia local de Castell-Platja d'Aro s'ha incorporat a la Xarxa RESCAT, i la de Santa Cristina
té la intenció de fer-ho
La Policia Local de Castell-Platja d’Aro s’ha incorporat a la xarxa RESCAT. Es tracta d’un nou
-106-

DOCUMENT II
DIAGNOSI ESTRATÈGICA

sistema integrat d’emergències que ha estat impulsat pel Departament d'Interior, Relacions
Institucionals i Participació amb l’objectiu de millorar el rendiment, l’eficàcia i l’operativa de
tots els recursos del país que treballen en aquest àmbit, és a dir, augmentar la coordinació i
col·laboració entre tots els col·lectius (bombers, agents rurals, serveis mèdics, Mossos
d’Esquadra i altres policies que hi estiguin connectades) ja que actualment els efectius de cada
cos o organització treballen amb el seu propi sistema de telecomunicacions i utilitzen recursos
i tecnologies diferents. L’objectiu bàsic augmentar la coordinació i la col·laboració de tots els
serveis d’emergència que participen en situacions de catàstrofes o similars.
Està previst que la Policia Local de Santa Cristina s’incorpori a aquesta xarxa al llarg de l'any
2010.
Els delictes més comuns són els que atempten contra el patrimoni
Segons dades facilitades per la Policia de la Generalitat–Mossos d’Esquadra, les incidències de
seguretat ciutadana més freqüents registrades als municipis de l’àmbit d’estudi durant el
període gener-setembre de 2009, són els que atempten contra el patrimoni, que inclou furts,
robatoris i estafes, seguides de les relatives al trànsit i faltes contra les persones.
Aquestes dades coincideixen i es corroboren amb les facilitades pels respectius cossos de
Policia Local.
Important nombre d'accidents de trànsit en vies interurbanes i urbanes
Segons dades facilitades per la Direcció General de Trànsit, les vies de l’àmbit d’estudi on s’hi
han produït major nombre d’accidents durant el període 2000-2008 són la C-65 (83 accidents) i
la C-31 (70 accidents). Els punts negres més destacats són el km 1 i 2 de la C-65 amb 14 i 15
accidents registrats, respectivament, durant el mateix període.
Val a dir que en general totes les carreteres d’aquesta zona són conflictives, atès el volum de
trànsit que s’hi registra, molt especialment en els mesos d’estiu, degut a la vocació turística del
territori.
La Policia Local de Santa Cristina ha realitzat 32 atestats i parts d’accident l’any 2009 dins al
municipi.
La Policia Local de Castell-Platja d’Aro ha comprovat que l’avinguda S’Agaró i del Cavall Bernat
són les vies més problemàtiques atenent la seva condició de carrers principals del nucli de
Platja d’Aro, i que els accidents es produeixen majoritàriament en dijous, divendres i diumenge,
en la franja horària de 14 a 22 hores.
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Mapa sociosanitari i de seguretat ciutadana

Llegenda

H

Consultori Local

Palamós

Farmàcia

CAP

H

Santa Cristina d’Aro

Centre d’Atenció Primària de referència
Hospital de referència

ME

Comissaria Mossos Esquadra

ME

Comissaria Mossos Esquadra estiu

PL

Policia Local

1

1

Castell-Platja d’Aro
3

PL

6

ME

PL

CAP

ME

Sant Feliu de Guíxols

Regió Sanitària (RS) de Girona
Govern Territorial de Salut (GTS) Baix Empordà
Àrea Bàsica de Salut (ABS) Sant Feliu de Guíxols
Regió Policial (RP) de Girona
Àrea Bàsica Policial (ABP) del
Baix Empordà

4.4.2. Diagnosi municipal
Els punts de diagnosi concrets pel terme municipal de Castell-Platja d’Aro són:
PUNTS FORTS / OPORTUNITATS
Bona acceptació del sistema sanitari segons el Pla d’enquestes de satisfacció
d’assegurats al CatSalut.
Òptima atenció horària del consultori mèdic local, malgrat que aquest podria ser més
flexible i adaptable a les necessitats de la població.
Bona cobertura farmacèutica en el municipi. Tots els nuclis urbans de població disposen
de farmàcia.
Baixa taxa de mortalitat (6,4‰).
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El futur Centre de Dia de Santa Cristina d’Aro destinarà algunes places a la població de
Castell-Platja d’Aro.
Presència de cos de policia local amb àmplies funcions i tasques per vetllar per la
seguretat al municipi.
La policia local s'ha incorporat a la xarxa RESCAT.
PUNTS FEBLES / AMENACES
El nucli urbà de s’Agaró no disposa de consultori mèdic.
Segons els resultats de l’enquesta realitzada amb motiu de la redacció de l’Agenda 21, el
50% dels enquestats manifesten la seva insatisfacció amb els serveis sanitaris i un 33,4%
amb els serveis socials.
Augment de la demanda de recursos socials. Durant el període 2005-2009 les
intervencions s’han incrementat en un 103%. Les principals demandes són les
relacionades amb la família, gent gran i immigració.
Les instal·lacions dels serveis socials són insuficients atenent a la demanda actual i hi ha
un dèficit de recursos tècnics i materials. El volum de demandes ha obligat a concertar
les visites i distribuir els horaris d’atenció i els espais entre els especialistes de l’equip
assistencial.
Dificultat d’accés als centres d’atenció primària i hospitalària.
Nombrosos delictes i faltes contra el patrimoni (robatoris, furs) i relatius al trànsit.
Elevada accidentalitat a la C-31 i a l’avinguda S’Agaró i del Cavall Bernat de Platja d’Aro.
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4.5. Educació
4.5.1. Objectius i criteris de sostenibilitat
Una de les prioritats per avançar en la cultura de la sostenibilitat és, sens dubte, l’educació com
a principal instrument de conscienciació social.
En un nou context de reptes socials i educatius, les Nacions Unides, designant la UNESCO com
a organisme executor, està impulsant la Dècada de l’Educació pel Desenvolupament
Sostenible (2006-2014), amb l’objectiu principal de “promoure l’educació com el fonament
d’una societat més viable per a la humanitat, que integri el desenvolupament sostenible en el
sistema d’ensenyament escolar a tots els nivells”, i que proporcioni una visió general de les
repercussions de l’actual canvi social i ambiental.
Per això, cal assumir un compromís comú amb l’objectiu que tota l’educació -tant la reglada
com la no reglada- proporcioni una percepció adient dels problemes i fomenti valors i actituds
favorables a un desenvolupament sostenible.
En aquest marc internacional, des de l’any 2000, el Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya desenvolupa l’Estratègia Catalana de l’Educació Ambiental (ECEA),
un pla de funcionament participatiu, socialment obert i integrador, que pretén definir les línies
estratègiques i les actuacions necessàries per millorar l’educació ambiental i la seva rellevància
com a projecte comunitari, que asseguri la formació de tots els sectors de la societat en els
principis de la cultura i de la sostenibilitat.
En aquest sentit, es requereixen estratègies educatives/formatives de planificació i gestió local,
a partir d’unes opcions que generin la creixent implicació social al procés del desenvolupament
local i sostenible. Els objectius de la component educativa en el model de la sostenibilitat són:
Formar sense exclusions persones responsables amb un fort compromís social.
Crear centres educatius reglats i no reglats que fomentin la cohesió, integració, cooperació i
convivència social i, alhora, siguin espais de formació didàctica i adients per a la preparació i
la inserció professional dels alumnes.
Adequar un model d’ensenyament adaptat a la nova realitat social i ambiental.
Transmetre procediments, actituds i valors socials que ajudin a sostenir un clima d’igualtat
en els drets al benestar de tots els col·lectius de la societat.
En aquesta línia de treball, dins el règim normatiu de Catalunya, el Pacte Nacional per a
l’Educació (2006), va assentar les bases per a la futura llei catalana d’educació, fomentant un
sistema educatiu orientat a la igualtat d’oportunitats, a l’equilibri territorial i a la cohesió social.
El sistema educatiu ha patit moltes modificacions recents a l'Estat espanyol i a Catalunya,
no obstant el seu marc normatiu es regula per:
-

La Ley Orgánica de Educación (LOE), aprovada el 3 de maig de 2006, que fixa la
normativa estatal bàsica en matèria d’educació.
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-

La Llei d'educació de Catalunya (LEC), que va entrar en vigor el 17 de juliol de 2009.
És la primera llei d'educació de Catalunya i la primera en contingut integral en allò que
es refereix als nivells educatius no universitaris. Deroga les lleis vigents fins ara,
excepte, per la seva especificitat, la Llei de formació de persones adultes de 1991, que
la complementa. Amb aquesta Llei s’exerceixen plenament les competències
estatuàries.

En el conjunt de la present diagnosi es revisen les formes del funcionament sostenible de
l’activitat educativa, des de la mateixa organització territorial de les estructures de l’educació
reglada, fins a les capacitats generals de desenvolupar mecanismes per a la formació
permanent i l’educació ambiental del conjunt de la societat, així com les maneres d’assolir un
clima d’igualtat d’oportunitats de les persones en l’accés i evolució a l’educació, que fomenti la
cohesió i el benestar social.

4.5.2. Diagnosi de l’àmbit d’estudi
Tot seguit es relacionen els principals punts de diagnosi en relació a la contaminació acústica
en els municipis de la present Agenda 21.
Diferències de capacitat d’acollida entre les llars d’infants de l’àmbit d’estudi
Per satisfer la demanda de la població escolar infantil (entre els 0 i 3 anys), a l’àmbit d’estudi
s’hi localitzen 3 llars d’infants de titularitat municipal (1 al nucli de Castell d’Aro, 1 a Platja
d’Aro i 1 a Santa Cristina d’Aro), que en total acullen una població escolar 201 infants (curs
2009/2010).
Segons han informat les educadores dels centres, les dues del municipi de Castell-Platja d’Aro
no superen la capacitat d’acollida, mentre que a Santa Cristina d’Aro manca una aula de nadons
i a la tardor es genera una llista d’espera de 3 a 12 infants, depenent del curs.
Centres d’educació infantil i primària a cada municipi però institut d’educació secundària
només a Castell d’Aro
Tots els municipis de l’Agenda 21 tenen escola d’educació infantil i primària, però l’institut
d’educació secundària només es localitza a Castell d’Aro, i és el centre assignat pels alumnes
dels municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro.
Limitacions d’espai en alguns centres educatius
Els qüestionaris efectuats a les diferents llars d’infants i centres d’educació infantil, primària i
secundària posen de manifest les mancances d’espai.
És el cas de dues llars d’infants (Castell d’Aro i Santa Cristina d’Aro), del CEIP Vall d’Aro, CEIP
Els Estanys i IES Ridaura (Castell-Platja d’Aro) i CEIP Pedralta (Santa Cristina d’Aro).
Aquests aspectes s’han reivindicat pels veïns que han respòs les enquestes de l’Agenda 21.
Alumnes de procedència estrangera als centres escolars, amb algunes incidències
A les llars d’infants el nombre d’alumnes de procedència estrangera varia en cada cas.
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Segons dades del Departament d’Educació (curs 2008/09), els alumnes d’infantil i primària de
procedència estrangera escolaritzats a Castell-Platja d’Aro representen un 20,4% de la població
escolar, mentre que a Santa Cristina d’Aro representen el 8%.
Tanmateix, aquests percentatges difereixen dels facilitats pels propis
Estanys, per exemple, comenta que el col·lectiu d’immigrants representa
del centre, i al CEIP Fanals d’Aro un 35%; el CEIP Vall d’Aro destaca
d’alguns alumnes estrangers. El CEIP Pedralta ha manifestat que
problemàtiques amb els alumnnes immigrants.

centres. El CEIP Els
un 50% dels alumnes
l’absentisme escolar
no s’han registrat

S’ha de posar en rellevància la bona tasca que està duent a terme l’aula d’acollida de l’IES
Ridaura.
Iniciatives ambientals a tots els centres educatius
Els centres educatius procuren en la mesura de les seves possibilitats contribuir a la
conscienciació i preservació del medi ambient. Una manera d’ambientalitzar el centre és
adherir-se al projecte d’Escola Verda, com ha fet el CEIP Els Estanys de Platja d’Aro.
La resta de centres escolars realitzen tasques de reciclatge, hort, etc. però no estan adherits a
cap programa ambiental.
Bona relació entre centres escolars i Ajuntaments
Els qüestionaris efectuats als diferents centres educatius (llars d’infants, CEIPs i IES) posen de
manifest la bona la relació i col·laboració amb els Ajuntaments: s’organitzen activitats
paral·leles,
A Castell-d’Aro algunes campanyes per fer participar la mainada però amb poc temps
d’antelació, activitats paral·leles, campanyes, pressupostos participatius en el cas de Santa
Cristina d’Aro, etc.
Correcte i satisfactori servei de transport escolar
Els alumnes d’educació infantil i primària de Santa Cristina d’Aro no disposen de transport
escolar atès que el seu centre assignat es localitza al mateix municipi, tanmateix els alumnes
que cursen l’ESO disposen d’un servei fins a l’IES Ridaura de Castell-Platja d’Aro, que compta
amb un elevat nombre d’alumnes (133 alumnes distribuïts en tres autobusos).
Els alumnes d’infantil i primària que resideixen al nucli de Castell d’Aro no compten amb
transport escolar ja que el CEIP Vall d’Aro es troba al mateix poble.
Atesa la dispersió urbana del municipi, els alumnes que resideixen a Platja d’Aro i a S’Agaró i
que estan escolaritzats al CEIP Els Estanys i a l’IES Ridaura, tenen la possibilitat de fer ús del
transport escolar, tanmateix han d’assumir part del cost del bitllet ja que no és un servei
obligatori. Com es pot veure a les taules següents, aquest servei és àmpliament utilitzat.
Nombrosos cursos de formació reglada i no reglada, i activitats d’educació en el lleure
Els municipis d’estudi compten amb una oferta destacada de cursos de formació reglada, no
reglada i activitats d’educació del lleure gestionades per centres cívics, biblioteques, regidories
municipals, entitats, etc.
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Nivell educatiu de la població heterogeni i bon coneixement del català
Segons informació dels padrons municipals, el nivell educatiu de la població varia a cada
municipi, mentre a Castell-Platja d’Aro predomina un nivell educatiu mitjà de la població
resident, a Santa Cristina d’Aro predomina els que tenen estudis superiors, però en canvi,
també és important el percentatge de persones amb baix nivell formatiu.
Amb relació al coneixement del català, en general és bo, essent superior a la mitjana catalana.

Centres escolars de l’àmbit d’estudi

Llegenda
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4.5.3. Diagnosi municipal
Els punts de diagnosi concrets pel terme municipal de Castell-Platja d’Aro són:
PUNTS FORTS / OPORTUNITATS
Centres educatius distribuïts al territori: escola a Castell d’Aro, dues escoles a Platja
d’Aro i l’institut de secundària a Castell d’Aro. Llar d’infants a Castell d’Aro i a Platja
d’Aro.
La capacitat d’acollida no se supera a les llars d’infants de Castell d’Aro i Platja d’Aro.
Espai suficient a la llar d’infants de Platja d’Aro i al CEIP Fanals d’Aro.
Es preveu la construcció del nou IES Ridaura pel curs 2011-2012.
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En general, bona integració dels alumnes immigrants, tot i les incidències (veure
punts febles). Cal posar en valor la tasca que realitza l’aula d’acollida de l’IES Ridaura.
El CEIP Els Estanys és Escola Verda i la Generalitat de Catalunya ha renovat aquest
distintiu fins al 30 de setembre de 2012. La resta de centres no estan adherits a cap
programa ambiental però estan sensibilitzats: reciclen, disposen d’hort, etc.
Bona relació entre els centres educatius i l’Ajuntament, i iniciatives i campanyes
paral·leles.
En general, satisfactori servei del transport escolar, tot i alguna incidència (veure punt
feble).
Àmplia oferta de cursos de formació reglada, no reglada i activitats d’educació en el
lleure gestionada pels centres cívics, Aula d’adults, biblioteca municipal, servei
Infància, Àrea de joventut i regidoria d’Esports.
PUNTS FEBLES / AMENACES
Capacitat d’acollida a punt de superar-se al CEIP Estanys, malgrat és una escola nova.
Limitacions d’espai a alguns centres educatius. A la llar d’infants de Castell d’Aro
manquen aules, tot i que no se supera la capacitat d’acollida, al CEIP Vall d’aro també
manquen aules i sala de mestres, i al CEIP Estanys no disposen d’espais per fer
desdoblaments. A l’IES Ridaura també hi ha mancances d’espai atesa l’antiguitat de
l’edifici.
Incidències amb alumnes immigrants als centres escolars. (1) D’una banda, al CEIP
Estanys, on l’equip directiu ha fet constar que el 50% d’alumnes de l’escola són
immigrants, percentatge que s’eleva a 73% a P3. Exposen que seria interessant
distribuir la matrícula entre els centres del municipi. (2) Tot i els esforços de l’equip
docent, el centre no està preparat per rebre un col·lectiu d’immigrants en no disposar
d’aula d’acollida. Es fan necessaris recursos humans i econòmics per poder-hi fer
front i solucionar aquests aspectes.
L’inconvenient comentat en el punt anterior de que no hi ha transport escolar de
Platja d’Aro al CEIP Vall d’Aro de Castell, posa en entredit la cobertura actual del
servei, i la possibilitat de connexió.
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4.6. Associacionisme i activitat cultural
4.6.1. Objectius i criteris de sostenibilitat
En la nostra societat de benestar, l’accés a la cultura és un objectiu que ha de vetllar per
l’acompliment d’aquest dret, fonamental per al desenvolupament de les persones, sense
discriminació social, econòmica o territorial.
El repte del reequilibri territorial entre els espais urbans i rurals passa necessàriament per
trencar barreres persistents en la capacitat de generar i disposar de cultura en el sentit més
permeable i extensiu possible. Aquesta necessitat de cultura sense fractura territorial ha de ser
atesa en primera instància per les polítiques governamentals competents, i corresposta per la
iniciativa i participació activa de la població local.
La cultura, en tota la seva expressió, és un excel·lent baròmetre per mesurar la vitalitat dels
municipis d’arreu del nostre país. Res és més revelador que disposar d’un associacionisme ben
arrelat i dinàmic, una programació cultural estimulant i a on conflueixi l’esforç públic i privat, i
uns equipaments que assegurin una cobertura infraestructural suficient en prestació social i
manifestació cultural.
Són justament aquests criteris els que s’han convertit, per aquesta diagnosi, en objectius per al
territori. Així, per al conjunt dels municipis d’estudi, els objectius específics de dimensió
sociocultural es concreten en:
Promoure el moviment associatiu com a punt de trobada i difusió de les inquietuds socials i
culturals del territori. Perseguir un associacionisme ben arrelat i dinàmic portes endins i
enfora.
Planificar una programació cultural estimulant i a on conflueixi l’esforç públic i privat.
Aprofitar i generar sinèrgies per fer viable una oferta d’activitats més àmplia, més diversa,
més periòdica i oberta a la projecció exterior.
Assegurar una dotació en equipaments que asseguri la cobertura infraestructural suficient
per a la prestació social i la manifestació cultural, atenent a les necessitats i especificitats de
cada municipi.

4.6.2. Diagnosi de l’àmbit d’estudi
La diagnosi pel conjunt del territori s’estructura a partir de tres parts ben diferenciades on
s’inclouen les consideracions oportunes en matèria d’(a) associacions, (b) equipaments i (c)
activitats d’índole sociocultural. Per últim, es fa referència als mitjans d’informació i
participació ciutadana dels municipis.
Nombroses associacions socioculturals
A l’àmbit d’estudi, es té constància d’un total de 77 associacions o entitats cíviques, les quals
estan formades per col·lectius que comparteixen un interès sociocultural més o menys acotat
en l’àmbit ambiental, cultural, educatiu, esportiu, de lleure, social o veïnal.
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Cal tenir en compte que algunes associacions tenen una dimensió supramunicipal, és a dir, que
reuneixen socis procedents de municipis de l’entorn, exercint així un efecte dinamitzador de la
vida social i cultural que s’estén més enllà dels límits administratius.
Predomini de les associacions de caire cultural i esportiu
Les associacions predominants en el territori d’estudi són les culturals i esportives amb 22 i 26
entitats respectivament. En ambdós casos es tracta d’associacions vinculades a aficions, ja
siguin de caire esportiu (futbol, ciclisme, immersió, etc) o cultural (teatre, tapís, carnaval, etc.).
Les segueixen les associacions socials relacionades amb determinats col·lectius o voluntariat i
les escolars, i també les associacions d’empresaris atès el dinamisme del sector terciari i del
turisme dels municipis. Per últim, les associacions ambientals són les que tenen menys
presència.
Bona dotació d’equipaments socioculturals
En el territori d’estudi, els equipaments públics de titularitat i gestió municipal o que són punts
de trobada per la població dels municipis sumen un total de 45 equipaments de caràcter social,
cultural, religiós, educatiu i esportiu, dels quals 11 són religiosos, 10 esportius i 10 educatius i
els 14 restants culturals i socials.
Sobretot cal destacar l’elevat nombre d’edificis religiosos que té el territori d’estudi. Aquest
fet corrobora que els diferents nuclis de població estan dotats d’un ric patrimoni arquitectònic
i amb un ús, actual o potencial, evident per a la celebració d’actes culturals més enllà dels
exclusivament religiosos.
Els resultats de l’enquesta distribuïda en el marc de l’Agenda 21 posen de manifest queixes
amb relació al pagament dels equipaments esportius, i la manca d’un camp de futbol gratuït a
Platja d’Aro. Els residents a Santa Cristina d’Aro, en canvi, reivindiquen que la biblioteca s’ha
quedat petita.
Diversitat de temàtica les activitats socioculturals
La majoria de les activitats organitzades a l’àmbit d’estudi, tant les de programació anual fixa
com les celebrades de manera puntual durant l’any, són de caire cultural i es concentren
especialment als mesos d’estiu i desembre.
Un fet a destacar és que no totes les activitats s’organitzen des de l’Ajuntament sinó que en
alguns casos són entitats privades qui programen les festivitats, amb la col·laboració dels
consistoris. Aquest és el cas de les Quines de Nadal, els Pessebres Vivents, les revetlles de Sant
Joan, entre d’altres festes locals.
Altrament, es pot incloure com a activitats socioculturals l’oferta de cursos, tallers i activitats
que contribueixen, sens dubte, a la cohesió social i a la salut sociocultural dels municipis.
Mecanismes habituals d’informació i iniciatives de participació, però diferents a cada
municipi
El taulell d’anuncis i/o plafons informatius, els bans municipals, els plens públics, els
plans/fòrums d’informació-participació, les pàgines web i les publicacions puntuals –com
poden ser agendes d’activitats i programes de festes o d’actes municipals– són mecanismes
d’informació comuns en ambdós municipis.
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A Santa Cristina d’Aro, la informació estrictament municipal es vehicula a partir dels butlletins
municipals i notes informatives porta a porta. No és el cas de Castell-Platja d’Aro, on l’extensió
del terme i l’elevat nombre d’habitatges dificulten la distribució de publicacions d’aquestes
característiques.
Ambdós municipis compten amb emissores de ràdio locals musicals que ofereixen butlletins
informatius cada hora. La Televisió Costa Brava que s’ubica a S’Agaró ofereix una programació
local.
Pel que fa als mecanismes de participació, els Ajuntaments s’han adaptat a les noves
tecnologies oferint consultes en línia, tot i que el mitjà més directe segueix essent l’atenció
personal directa dels alcaldes, regidors i tècnics.
Cal destacar la iniciativa de Pressupost participatiu que es realitza a Santa Cristina d’Aro, en
què s’ofereix, als ciutadans i ciutadanes del municipi mitjançant assemblees de barri,
temàtiques i a l’escola, la possibilitat de decidir directament en què destinar els diners públics
de l’Ajuntament.

Mapa sociocultural
Dinamisme sociocultural. Any 2009
Associacions
Equipaments generals

Santa Cristina d’Aro

Equipaments religiosos
Activitats programades

4
20

14

38

Castell-Platja d’Aro

7
70

58
31
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4.6.3. Diagnosi municipal
Els punts de diagnosi concrets pel terme municipal de Castell-Platja d’Aro són:
PUNTS FORTS / OPORTUNITATS
Presència de nombroses associacions socioculturals al municipi, majoritàriament de
caire cultural i esportiu.
Dinàmica associativa diferent a Castell d’Aro i a Platja d’Aro. Segons font municipal,
Castell d’Aro té un teixit associatiu important amb entitats molt dinàmiques atès les
estretes relacions de veïnatge, mentre que en el cas de Platja d’Aro, la poca relació
entre residents comporta que l’Ajuntament adopti el lideratge de les entitats.
Varietat d’equipaments socioculturals, educatius, religiosos i esportius de caràcter
públic.
Àmplia oferta d’activitats socioculturals durant tot l’any. Altrament, es pot incloure
com a activitats socioculturals l’oferta de cursos, tallers i activitats que contribueixen,
sens dubte, a la cohesió social i a la salut sociocultural dels municipis.
PUNTS FEBLES / AMENACES
Equipaments públics distribuïts entre Castell d’Aro i Platja d’Aro, aspecte que implica
que la població s’hagi de desplaçar.
Els resultats de l’enquesta de l’Agenda 21 posen de manifest queixes amb relació al
pagament dels equipaments esportius i la manca d’un camp de futbol gratuït a Platja
d’Aro.
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