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4. Aspectes de sostenibilitat ambiental i d’ordenació
del territori
4.1. Anàlisi del territori
En el següent apartat s’analitzen els aspectes de sostenibilitat ambiental relacionats amb el
territori que posen de manifest quina ha estat l’evolució en relació als usos del sòl i a
l’estructura urbana, així com el planejament urbanístic municipal i l’estat dels diferents
elements culturals i naturals dels municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro.

4.1.1. Usos del sòl i evolució
La Vall d’Aro, creuada pel riu Ridaura, i els massissos de Cadiretes-Ardenya i de les Gavarres
caracteritzen l’àmbit de l’Agenda 21.
Al nord, el Massís de les Gavarres és una gran unitat de substrat granític i esquistós. Les
masses forestals estan formades per suros, alzines, i pins (bàsicament pinyoners i
pinastres). Als indrets desforestats es fa la brolla silicícola, especialment de ginestell català, i
a les obagues més humides, hi ha castanyedes de poca extensió i alzinars litorals.
Al sud, el Massís de Cadiretes és una unitat de caràcter granític i està ocupat per suredes i
brolles silicícoles de gòdua, estepes i bruc d’escombres. Els cursos fluvials poden presentar
vegetació de ribera interessant com vernedes i lloredes amb falguera reial.
La cartografia dels usos del sòl disponible pels anys 1987, 1997 i 2002 permet fer un anàlisi
de quina ha estat l’evolució dels usos del sòl en un determinat territori. A les figures
següents (figura 4.1.2, 4.1.3 i 4.1.4) es mostren els mapes de l’àmbit d’estudi per cada any i
la taula amb la superfície ocupada pels diferents usos per cada municipi, així com l’evolució
dels mateixos en els últims anys.
Cal tenir en consideració que la comparativa entre els usos dels sòls al llarg del temps és
aproximada i dóna una idea de tendències generals. Els resultats obtinguts, doncs, són
orientatius atès que les capes d’usos del sòl disponibles sovint no són comparables i donen
resultats erronis ja que s’han digitalitzat amb criteris i mètodes diferents i s’han tractat
mitjançant programari de SIG.
Tanmateix, la comparació entre els diferents anys, posa de manifest com s’han anat
consolidant els principals nuclis urbans i les zones industrials i comercials, pel que fa a
extensió en superfície. Relacionat amb el procés d’artificialització del sòl que s’ha donat en
aquest període de 15 anys (1987-2002), com posa de manifest l’increment de la superfície
ocupada per infraestructures viàries consolidades. En aquest sentit, el total de sòl ocupat per
usos urbans i infraestructures viàries és pràcticament d’un 15% de la superfície total del sòl
municipal.
En contraposició, la major extensió de territori és ocupada per boscos d’esclerofil·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).
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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.
Destaca el fet que 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, i als nuclis i a les infraestructures, que,
com ja s’ha dit, suposen un 15% de la superfície total de l’àmbit.
Tal com s’ha comentat anteriorment, els usos del sòl del territori estan molt associats a la
seva topografia, als pendents i a l’orientació. La figura 4.1.1 mostra com a la part central
dels municipis –a la Vall d’Aro per on discorre el riu Ridaura– el pendent és inferior al 20%
fet que hi ha propiciat l’establiment del sòl urbà i industrial i dels conreus herbacis, mentre
que els pendents van augmentant al S i al N de l’àmbit de l’Agenda 21 a mesura que ens
apropem als Massissos de Gavarres i Cadiretes, on el pendent pot arribar a valors superiors
al 80% (sobretot als escarpaments de la costa), fet que ha condicionat l’aprofitament del sòl
com a explotació forestal, sobretot de la sureda.

Figura 4.1.1. Pendent i orientació als municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, 2010.

-31-

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

A les figures de 4.1.2 a 4.1.4 i a la taula 4.1.1 segueix l’anàlisi de l’evolució dels usos del sòl
en el temps, tanmateix cal tenir en consideració que el càlcul de superfícies és aproximat ja
que s’ha realitzat mitjançant tractament cartogràfic (SIG)1 i com ja s’ha dit, s’ha constat que
les capes de cobertes del sòl del DMAiH s’han digitalitzat seguint mètodes o criteris
diferents.
Figura 4.1.2. Usos del sòl als municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro. Any 1987

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.

1
El mètode es basa en un tractament de dades multitemporals captades pel sensor Thematic Mapper (TM) del
satèl·lit Landsat durant els anys 1992 i 2002.
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Figura 4.1.3. Usos del sòl als municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro. Any 1997

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.
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Figura 4.1.4. Usos del sòl als municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro. Any 2002

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.
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Taula 4.1.1. Evolució dels usos del sòl als municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro

Usos del sòl

19872

1997

2002

Evolució
1997 - 20023

Ha

%

Ha

%

Ha

%

Aigua continental

5,86

0,07

4,45

0,05

6,05

0,07

35,96 ▲

Aigua marina

0,05

0

12,85

0,15

1,84

0,02

-85,68 ▼

Congestes de neu

-

-

-

-

-

-

Infraestructures viàries

-

-

183,14

2,07

231,42

2,61

Urbanitzacions

597,17

6,74

935,92

10,56

957,86

10,81

2,34 ▲

Nuclis urbans

185,01

2,09

114,05

1,29

113,13

1,28

-0,81=

24,30

0,27

20,94

0,24

21,05

0,24

0,53=

1.087,90

12,28

576,40

6,5

585,64

6,61

1,60▲

221,66

2,5

356,37

4,02

308,86

3,48

-13,33▼

Fruiters de secà

44,85

0,51

-

-

-

-

-

Fruiters de regadiu

33,54

0,38

-

-

1,28

0,01

-

Vinya

18,36

0,21

1,92

0,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bosquines i prats

1.959,77

22,12

1.769,29

19,96

1.909,41

21,54

7,92▲

Bosc d’escleròfil·les

1.882,80

21,25

2.307,84

26,04

2.418,58

27,29

4,80▲

Bosc de caducifolis

116,93

1,32

179,95

2,03

189,50

2,14

5,31▲

2.571,48

29,02

2.284,83

25,78

2.044,77

23,07

Zones industrials i comercials
Conreus herbacis de secà
Conreus herbacis de regadiu

Prats supraforestals

Bosc d’aciculifolis
Vegetació de zones humides

-

-

-

-

-

-

Sòl amb vegetació escassa o nul·la

41,38

0,47

84,65

0,96

58,34

0,66

Zones cremades

66,75

0,75

-

-

-

-

Sorrals i platges

3,13

0,04

30,07

0,34

15,43

0,17

26,36 ▲

-10,51▼
-31,08▼
-48,69▼

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.

Si s’agrupen els usos del sòl definits (veure figura 4.1.5), s’observa que la superfície de
boscos d’escleròfil·les ha augmentat en aquest període de 15 anys, mentre que la superfície
de conreus herbacis de secà ha anat disminuint en detriment de les urbanitzacions i de les
infraestructures viàries.

2
Les dades dels usos del sòl pel 1987 no s’han tingut en compte a l’hora d’analitzar l’evolució donat que un canvi
en la metodologia d’anàlisi fa que els resultats obtinguts difereixin molt en els diferents anys i els valors d’evolució
tinguin un error associat.
3
Cal tenir en compte, que atesos canvis en la metodologia de digitalització dels usos del sòl, algunes tendències en
els increments cal considerar-les errònies o analitzar només les tendències.
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Figura 4.1.5. Evolució dels usos del sòl als municipis de Castell-Platja d’Aro i de Santa Cristina
d’Aro (en %)
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.

; La superfície de conreus herbacis de secà i de regadiu ha disminuït en els últims 15 anys
a favor de la superfície urbanitzada i de les urbanitzacions disperses en els nuclis.

; Del mapa dels usos del sòl de l’any 1987 destaca l’extensió de superfície cremada,
corresponent a un incendi de l’any 1979, al paratge de l’abocador de Solius.

Atès que la distribució i l’evolució dels usos del sòl és diferent entre ambdós municipis, a
continuació es realitza un breu descripció per cadascun d’ells per tal de definir un escenari
tendencial.

CASTELL-PLATJA D’ARO
La zona forestal es concentra, bàsicament, al massís de les Gavarres, i es presenta en forma
de taques de boscos d’escleròfil·les i d’aciculifolis. Els conreus es localitzen al mig del terme
municipal, és a dir en la plana estructurada pel riu Ridaura, tot i que també apareixen gran
taques ubicades al mig de l’extensa matriu forestal.
El municipi de Castell-Platja d’Aro s’estructura amb els nuclis de Castell d’Aro, Platja d’Aro,
s’Agaró i les diverses urbanitzacions (Can Manel, Can Semi, Cim d’Aro, Mas Nou, Mas Ros,
Mas Semi, S’Agaró, Suredes – Puig Romaní, i Treumal).
Abans del desenvolupament turístic definitiu del municipi (segona dècada del segle XX) la
capitalitat del municipi l’exercia Castell d’Aro i, a mesura que van anar apareixent els
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primers establiments turístics i les segones residencies a la zona costanera, poc a poc es va
anar consolidant el nucli de Platja d’Aro fins esdevenir la capital del municipi al 1962.
Aquesta dinàmica va anar estenent-se per tota la línea de costa i al voltant de les principals
vies de comunicació. Alhora també va anar creixent el nucli interior de Castell d’Aro i les
edificacions a les zones més abruptes del municipi, formant urbanitzacions.
En aquest sentit, es pot diferenciar clarament una primera línea de costa formada pels nuclis
de S’Agaró i Platja d’Aro, aquest darrer amb unes densitats majors; i la zona interior, on hi
ha Castell d’Aro i la majoria de les urbanitzacions.
El mapa de la tipologia d’habitatges segons el planejament vigent de Platja d’Aro mostra que
la major part de la superfície urbana està qualificada com a us principal de cases
unifamiliars, llevat d’alguns edificis plurifamiliars de Platja d’Aro i el nucli antic de Castell
d’Aro. Això fa que el creixement s’hagi donat de manera més laxa que la que s’hagués donat
amb tipologies més denses, i que la superfície urbanitzada representi aproximadament una
tercera part de la superfície municipal. L’existència d’urbanitzacions a les zones
muntanyoses, més desconnexes dels principals nuclis urbans, genera unes necessitats que
cal resoldre: abastament, sanejament, infraestructures, serveis, etc. Alhora, la baixa densitat
i la monofuncionalitat d’aquestes zones impliquen que anar a peu sigui un mode poc
competitiu i condicionen els desplaçaments amb vehicle privat.

; El creixement urbanístic en taca d’oli i de baixa densitat fa que la superfície urbanitzada
representi gairebé un terç de la superfície municipal de Castell-Platja d’Aro.

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.

Pel que fa referència a l’ocupació dels habitatges, és a dir, el nombre d’habitatges principals,
buits i segones residències al municipi, segons informació de l’Institut Nacional d’Estadística
(INE) al 2001, un 70,8% dels habitatges municipals eren segones residències, un 21,7%
vivendes principals i un 7,5% habitatges buits.

; 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).

Pel que fa la dotació comercial i d’equipaments, el centre de Platja d’Aro, als voltants de
l’avinguda de S’Agaró i l’avinguda de Castell d’Aro, és on es concentren la majoria fet que fa
que esdevingui el centre neuràlgic del municipi.
Les zones industrials i comercials de gran superfície es concentren majoritàriament a l’oest
del Port Marítim de Port d’Aro i al sud-oest del nucli de Castell d’Aro. També s’identifica una
peça com a comercial al N-E del terme que es correspon a un parc aquàtic.
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SANTA CRISTINA D’ARO
El municipi presenta una forta component forestal arbrada, ja que es tracta de l’ús del sòl
que abasta més hectàrees. També cal esmentar la importància de les zones de conreus que,
tot i haver disminuït a expenses del sòl urbà, encara es manté com la segona coberta del sòl
més important. Altrament, també cal esmentar que el sòl urbà esdevé el tercer ús dominant i
que les zones de roquissar són també un element característic del municipi.
La zona forestal es concentra, bàsicament, al massís de l’Ardenya i a la zona de les Gavarres,
i es presenta en forma de grans taques. Els conreus es localitzen al mig del terme municipal,
és a dir en la plana estructurada pel riu Ridaura, tot i que també apareixen gran taques
ubicades al mig de l’extensa matriu forestal (sobretot a la zona de les Gavarres), com per
exemple la que se situa al sud de la urbanització de Sant Miquel d’Aro, o al voltant de la
urbanització Bell-lloc, o resseguint la riera de Mas Cases.
Les zones de roquissar es presenten en forma de petites taques i amb una distribució molt
heterogènia per tota la zona del massís de Cadiretes.
Les zones urbanes del municipi tenen una ocupació molt dispersa en el territori, amb 1) una
gran àrea de sòl urbanitzat al pla del Ridaura, constituïda pel nucli de Santa Cristina d’Aro, la
urbanització del Club de Golf Costa Brava i altres àrees més petites com la d’equipaments o
el càmping, ubicats a la zona del Mas de sant Josep; i 2) diferents àrees de mida mitjana
escampades per la resta del territori i, per tant, a les zones de muntanya (en aquest sentit
s’està fent referència a les diferents urbanitzacions com la Roca de Malvet, les Teules, Belllloc, Sant Miquel d’Aro, Club de Golf Aro-Mas Nou o Canyet).

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.

Per últim, cal esmentar la presencia de vegetació de ribera, que es concentra bàsicament en
alguns trams del riu Ridaura, de la riera de Solius, de la riera del Mas Riera, de la riera de
mas Cases, d’alguns afluents de la riera de la Verneda, i de determinats torrents de les
Gavarres i Cadiretes; i la important superfície ocupada per les vies de comunicació, que en
aquest territori es concentren sobretot al Pla del Ridaura (C-31 i Gi-622), però també a les
zones de muntanya, com és el cas de la Gi-6612 o la que s’enfila cap a Solius.

Els termes municipals de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro concentren una

; important superfície destinada a infraestructures viàries, les quals, per la seva intensitat
de trànsit suposen una barrera infranquejable per la connectivitat ecològica i l’aïllament
dels espais naturals de Gavarres, Cadiretes i del riu Ridaura.
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4.1.2. Aspectes territorials i planejament director
El planejament urbanístic i territorial es regeix pel principi de jerarquia normativa, de
manera que qualsevol pla urbanístic que es desenvolupi a escala municipal o supramunicipal
ha de tenir en compte aquells plans territorials i urbanístics elaborats a escales més àmplies
que incloguin l’àmbit del municipi/s.
Els plans territorials, d’acord amb els criteris del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, són els instruments que s’utilitzen per definir els objectius d’equilibri del territori
català i el marc orientador de les accions que s’hi emprendran per tal d’avançar cap a una
determinada visió de futur. La Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial
(modificada per la Llei 31/2002) defineix els següents instruments de planejament
territorial:
El Pla territorial general de Catalunya, que comprèn l’àmbit de Catalunya.
Els plans territorials parcials, que comprenen com a mínim una comarca.
Els plans directors territorials, que comprenen altres àmbits.
Els plans territorials sectorials, que comprenen l’àmbit de Catalunya i estan destinats
a ordenar un aspecte de la realitat territorial.
La Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol) preveu la figura de plans
directors urbanístics que, de conformitat amb el planejament territorial, estableixen
directrius més precises per a l’ordenació d’un territori d’abast supramunicipal.
Els criteris del planejament territorial de Catalunya, establerts dins el Programa de
Planejament Territorial (Departament de Política Territorial i Obres Públiques) es resumeixen
en:
1. Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica.
2. Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables, en general, com a
components de l’ordenació del territori.
3. Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori.
4. Moderar el consum del sòl.
5. Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees
urbanes.
6. Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori.
7. Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada.
8. Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la
implantació de polígons industrials o terciaris.
9. Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència.
10. Vetllar pel caràcter compacte i continu dels creixements.
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11. Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà.
12. Fer de la mobilitat un dret i no una obligació.
13. Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels sistemes
d’assentament.
14. Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els desenvolupaments
urbans.
15. Integrar Catalunya en el sistema de xarxes urbanes i de transport europees
mitjançant infraestructures concordants amb la matriu territorial.
A continuació es detallen als plans territorials i urbanístics directrius més significatius
previstos en l’àmbit territorial de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro que tenen una
incidència sobre l’ordenació del territori i que fan referència directament o indirectament als
municipis:

Pla territorial general de Catalunya
Planejament
territorial

Pla territorial parcial de les Comarques Gironines
Pla director territorial de l’Empordà
Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC)

Planejament
urbanístic

Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner
integrat per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense el
pla parcial aprovat (PDUSC-2)
Pla d’espais d’interès natural, xarxa natura i parcs naturals

Planejament sectorial

Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 2006-2026
Pla de ports de Catalunya 2007-2015

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:
-

Catàleg del paisatge de les comarques gironines (en tràmit)

Convé que els seus criteris s’integrin en totes les fases de desenvolupament tant dels
planejaments generals com derivats.

; Previsió de nous criteris de protecció i gestió del paisatge que es podran integrar en els
planejaments generals i derivats.

A continuació es fa un resum de tots els plans territorials i urbanístics de rang superior que
incideixen en la planificació i gestió de l’àmbit d’estudi de la present Agenda 21.
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El Pla Territorial General de Catalunya
El Pla territorial general de Catalunya (PTGC), aprovat per la Llei 1/95, és l’instrument
director d’ordenació territorial de Catalunya que fixa un model organitzatiu
d’administracions inferiors a la Generalitat de Catalunya. L’objectiu principal del PTGC és
potenciar el desenvolupament, definir l’equilibri territorial d’interès general per a Catalunya i
ordenar el creixement així com els serveis necessaris pels seus habitants. Alhora, aquest
document també és el marc de referència de discussió i debat de caire horitzontal i vertical
entre les administracions per a resoldre els desequilibris territorials i estableix les directrius
per als Pans territorials i els Plans urbanístics de rang inferior.
El Pla inclou les determinacions següents:
La definició de les zones del territori amb característiques homogènies per raó del
potencial de desenvolupament i de la situació socioeconòmica.
La indicació dels nuclis de població que, per les seves característiques, hauran
d’exercir una funció impulsora i reequilibradora.
La determinació dels espais i dels elements naturals que cal conservar per raó
d’interès general referida a tot el territori.
La definició de terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès que cal conservar o
ampliar per les característiques d’extensió, de situació i de fertilitat.
La previsió de l’emplaçament de grans infraestructures, especialment
comunicació, de sanejament i energètiques i d’equipaments d’interès general.

de

La indicació de les àrees del territori en les quals cal promoure usos específics.
La definició dels àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials que s’hauran
d’adequar als àmbits establerts en la divisió territorial de Catalunya. En aquest sentit
es poden agrupar unitats comarcals, però en cap cas no es poden dividir.
A nivell general, el PTGC es basa en el Pla de carreteres per definir una xarxa viària en malla
sobreposada al territori i, delimita com a sòl útil per urbanitzar aquell que té un pendent
inferior al 20%, la qual cosa ve a representar el 50% de la superfície de Catalunya.

; Els termes municipals de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro presenten un elevat
percentatge de sòl urbanitzat en pendents superiors al 20%.

Els aspectes ambientals queden poc recollits en el PTGC i en general té poc nivell de
concreció, cosa que impedeix un anàlisi dels efectes a escala local, o fins i tot, comarcal.
Tanmateix, el PTGC defineix els Àmbits Funcionals Territorials (AFT) formats per un sistema
urbà central, que en polaritza les relacions, i uns sistemes urbans que s’hi relacionen amb
un cert grau de dependència, de manera que el conjunt constitueix una unitat funcional
definida i composta a partir de sistemes urbans de diferents comarques. Concretament els
municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro formen part de l’AFT de les
Comarques gironines, un dels més equilibrat de Catalunya pel fet de tenir el sistema urbà
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central de Girona-Cassà contrapesat per uns sistemes urbans mitjans de forta rellevància
territorial, com és el cas de Figueres o Olot i, en menor grau, fins a 17 sistemes urbans.
A més, dintre de l’AFT també es defineixen les àrees bàsiques territorials (ABT) com l’àmbit
territorial funcional mínim per oferir un llindar de població suficient per assolir el nivell més
senzill de tipus d’equipament d’un sector qualsevol. Els municipis de la present Agenda 21
formen part de les següents ABT del Baix Empordà:
ABT Castell d’Aro: Castell-Platja d’Aro, Santa Cristina d’Aro.

El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) del juliol del 2009 es troba
pendent d’aprovació definitiva i inclou les comarques gironines de l’Alt Empordà, el Baix
Empordà, el Gironès, la Selva, el Pla de l’Estany, la Garrotxa i el Ripollès.
El PTPCG defineix els objectius d’equilibri dels seus àmbits, seguint les determinacions
fixades per la Llei 23/1983, de Política territorial, i les directrius per als plans territorials
parcials del Pla Territorial General de Catalunya (PTGC). El Pla territorial parcial passa per la
correcta definició i delimitació prèvia d’aquelles àrees que pels seus valors naturals,
paisatgístics o de connexió ecològica calgui preservar del desenvolupament urbanístic del
territori.

Figura 4.1.6. Àmbit del sistema urbà de Sant Feliu de Guíxols (PTPCG)

Font: Pla territorial de les Comarques Gironines, 2010.

De forma genèrica el PTPCG estableix els espais oberts, les estratègies d’assentaments i les
actuacions d’infraestructures següents:
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•

Castell-Platja d’Aro: Hi estableix una estratègia de creixement mitjà a Castell d’Aro i
un desenvolupament qualitatiu al nucli de Platja d’Aro (optimitzant l’ús de l’àrea
urbana existent); així com el condicionament de la C-31 (millora significativa i
desdoblament del tram).

•

Santa Cristina d’Aro: Hi estableix una estratègia de creixement moderat al nucli de
Santa Cristina d’Aro; i el manteniment del caràcter rural i la millora i compleció del
nucli de Romanyà de la Selva (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).

Proposta del PTPCG per a l’àmbit del sistema urbà de Sant Feliu de Guíxols (que inclou
Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro)
Aquest àmbit acull la ciutat de Sant Feliu de Guíxols que, en les hipòtesis de
desenvolupament demogràfic i econòmic de Catalunya per a l’any 2026, té el caràcter de
nodalitat en l’objectiu de vertebració del territori.
El Pla no considera que calgui formular un pla director urbanístic supramunicipal.
Tanmateix, els tres municipis hauran de formular i tramitar una actuació conjunta, amb la
finalitat de desenvolupar una promoció de sòl per a activitats econòmiques, amb el
dimensionat i les condicions de gestió establertes en el PTPCG.
Pel que fa a la xarxa viària, i la mobilitat en general, en el continu urbà d’aquesta part del
Baix Empordà, el Pla recomana que es redacti un Pla especial de mobilitat, juntament amb
els municipis de Calonge i Palamós.
Quant al sistema d’espais oberts, un 46% de la superfície de l’àmbit (EIN les Gavarres i
Massís de les Cadiretes) està inclosa dins del Pla Espais d’Interès Natural i la Xarxa Natura
2000.
El Pla Territorial proposa protegir de forma especial un 26% més del territori de l’àmbit,
mentre que un 7% resta sota protecció preventiva, segons les categories establertes pel
propi pla.
En aquest sentit, el que estableix el PTPCG queda recollit més concretament en el Pla
Director Territorial de l’Empordà.

Pla Director Territorial de l’Empordà
El Pla director territorial de l’Empordà (PDTE) es va aprovar definitivament el 3 d’octubre de
2006 (DOGC núm. 4744 de 20/10/2006). El Pla té com a àmbit d’estudi i aplicació les
comarques de l’Alt Empordà i el Baix Empordà, establint uns objectius comuns a tot el
territori abastat així com unes propostes espacials en funció dels tres sistemes adoptats:
espais oberts, assentaments i infraestructures de mobilitat.
Els objectius específics que adopta el PDTE per assolir els nivells desitjats d’utilització
racional del territori i del medi, de cohesió social i de desenvolupament urbanístic sostenible
són:
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Reforçament de la vertebració urbana de les comarques de l’Alt i el Baix Empordà.
Protecció del paisatge en tant que factor identitari de l’Empordà i actiu econòmic.
Limitació de la segona residència de nova planta.
Foment de les activitats econòmiques alternatives al turisme, o de les activitats
econòmiques relacionades amb el turisme que no es centrin en la producció
immobiliària.
La racionalització de la xarxa viària respectuosa amb el medi.
En cada sistema, i atesa la diferent naturalesa, les determinacions assoleixen un diferent
abast:
En el sistema d’espais oberts es distingeixen tres tipus bàsics de sòl segons el grau de
protecció que el Pla els atorga vers les transformacions: el de protecció especial, amb valors
intrínsecs que aconsellen el seu manteniment indefinit com a no urbanitzable i l’establiment
de certes limitacions a les edificacions i els usos que la legislació urbanística admet en
aquest règim de sòl; els de protecció territorial, amb valors, però de menys quantia i en els
quals la localització o topografia aconsella, a més, restringir les actuacions d’implantació
d’activitats o usos intensius només a casos excepcionals de comprovat valor estratègic,
prèvia la tramitació dels instruments urbanístics adequats, i per últim, els de protecció
preventiva, la resta de sòl actualment no urbanitzable sotmès a les limitacions pròpies
d’aquest règim, dintre del qual el planejament urbanístic general podrà, en el seu moment,
classificar aquelles àrees que s’hagin o es puguin urbanitzar en desenvolupament dels plans
municipals.
En el sistema d’assentaments, el Pla assenyala estratègies per al desenvolupament de
nuclis i àrees urbanes existents en el territori. Les estratègies tipificades cobreixen una
gradació que va des de promoure l’extensió d’aquelles àrees amb millors condicions fins a
contenir l’àrea urbana en el seu actual perímetre, passant per opcions intermèdies
d’extensió moderada, extensió només per necessitats internes o només operacions de
compleció del teixits perifèrics, les quals aniran acompanyades sovint per actuacions de
reforma interior.
Pel que fa als sistemes d’infraestructures de mobilitat (carreteres i ferrocarrils), entre els
plans territorials i els plans sectorials específics s’han d’establir relacions de coherència i
complementarietat. Sense contradir o interferir les lògiques funcionals dels plans sectorials a
escala de tot Catalunya, els plans territorials han de centrar-se en el valor estructurant que
les vies tenen per al seu àmbit espacial i en les exigències d’integració morfològica, la qual
cosa consella adoptar una tipificació diferent a les pròpies dels plans sectorials que hauria
de facilitar, a més, la incorporació a la proposta de les vies de funció paisatgística.
En la figura següent es recullen les estratègies de desenvolupament pels diferents
municipis de la present Agenda 21 per a cada sistema (espais oberts, assentaments i
actuacions d’infraestructures), en la qual el PDTE:
-

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. S’assenyala en aquelles
àrees físicament existents o previstes pel planejament urbanístic que poden afectar de
manera especialment greu els valors o la potencialitat del territori. En aquests casos es
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considera socialment rendible abordar l’extinció, total o parcial, d’aquestes àrees encara
que no pogués ser a curt termini.
-

El nucli de Solius com a àmbit de millora i compleció. El qual s’entén en aquells nuclis i
àrees urbanes que per la seva petita dimensió no tenen capacitat per a estructurar
extensions urbanes o que no disposen de sòl físicament apte per a la urbanització o que
tenen un baix nivell d’accessibilitat. 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: 1) Les formades per agrupacions d’edificacions rurals que
mantenen una clara separació entre elles i estableix que caldrà que es mantingui la
configuració dispersa de l’assentament i s’eviti una compactació contradictòria amb el
seu caràcter estrictament rural, i 2) 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 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 preveia el condicionament de la C-31 El condicionament comprèn des
de la millora al desdoblament del tram.
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Figura 4.1.7. Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures als municipis de
la present Agenda 21 (Pla Director Territorial de l’Empordà, 2006)
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Llegenda

Font: Pla Director Territorial de l’Empordà, 2006.

Les estratègies definides pels espais oberts aplicables als municipis de Castell-Platja d’Aro i
Santa Cristina d’Aro són les següents:
1. Limitar el creixement urbanístic de la línia litoral. La franja costanera de l’Empordà
és una zona força afectada pel creixement urbanístic, això suposa una forta
fragmentació del territori. Per aquest motiu, i per afavorir la connectivitat ecològica a
la franja litoral, el Pla director territorial de l’Empordà, recollint les disposicions del
Pla director urbanístic del sistema costaner, proposa limitar el creixement urbanístic
únicament als sòls ja classificats.
2. Mantenir la qualitat dels rius i marges fluvials. Els cursos fluvials de la comarca
tenen un important paper ecològic com a connectors entre els espais naturals del
litoral i els de l’interior a través de la plana altament urbanitzada. Cal destacar
especialment el paper de la Muga, el Fluvià, el Ter, el Daró, la riera d’Orlina, el riu
Ridaura i la riera de Calonge, pels quals fora adient l’elaboració de Plans especials
per ordenar els usos de les ribes, recuperar i conservar el bosc de ribera, controlar el
desenvolupament d’espècies invasores, depurar les aigües, dissenyar itineraris i
transformar aquests espais en elements estructuradors del territori que permetin
apropar la gent al riu.
3. Crear anelles verdes. El desenvolupament urbanístic de la franja litoral ha
transformat algunes zones de la costa de l’Empordà 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. El Pla proposa l’anella de Sant Feliu de
Guíxols, la de Palafrugell, la Bisbal i Roses.
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4. Elaborar Plans tècnics de gestió i millora forestal. El principal aspecte a resoldre
en les zones de muntanya són els incendis forestals juntament amb la manca d’una
política forestal adequada. En aquest sentit fora important elaborar plans de gestió
forestal que ajudin a resoldre aquesta problemàtica.
5. Solucionar els conflictes de connectivitat. A la costa i la plana les carreteres són un
dels principals elements fragmentadors de l’hàbitat i el paisatge. Queden molts trams
llargs de carreteres sense passos naturals per a la fauna i els animals estan obligats a
passar per sobre la calçada. En aquestes zones cal habilitar passos de fauna
artificials. A línia litoral també s’hi trobem problemes de connectivitat en aquelles
zones amb forta pressió urbanística. De la mateixa manera alguns rius canalitzats
presenten problemes de connectivitat.
6. Mesures específiques per a la conservació de les àrees amb especials valors
geològics. Tant d’interès comarcal com local, així com del seu entorn. Es consideren
espais d’interès geològic el conjunt de recursos naturals no renovables de valor
científic, cultural o educatiu que permeten reconèixer, estudiar i interpretar l’evolució
de la història de la terra i els processos que l’han modelada. Aquestes mesures s’han
de fer extensives en tots els sòls sigui quin sigui el seu grau de protecció o el seu
règim jurídic.

Figura 4.1.8. Estratègies per als espais oberts

Font: Pla director territorial de l’Empordà, 2006.

El PDTE defineix les següents determinacions i directrius en relació al sistema
d’assentaments:
1. Conjugar la vertebració urbana de les comarques de l’Alt i el Baix Empordà amb la
potenciació dels nodes que articulen Catalunya.
2. Propiciar el desenvolupament urbà en les localitzacions de major aptitud.
3. Preservar el patrimoni urbanístic territorial.
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4. Facilitar la integració de la població immigrada
5. Assolir masses crítiques de població i llocs de treball que facilitin la dotació de
transport públic.
6. Fomentar la mixticitat d’usos dels teixits urbans.
7. Evitar la dispersió d’usos i edificacions en el territori.
8. Racionalitzar la implantació d’àrees especialitzades aïllades en el territori.
Per tal d’articular el compliment dels objectius, es divideix l’àmbit del PDTE en tretze àmbits
plurimunicipals, d’acord amb el conjunt d’interrelacions de l’estructura socioeconòmica de
l’Empordà. Els municipis de la present Agenda 21 es troben en l’Àmbit del sistema urbà de
Sant Feliu de Guíxols.
S’estén al llarg de la costa, al sud del Cap Roig, i ocupa la vall del Ridaura, cap a Ponent. És
un àmbit fortament urbanitzat. El sistema d’assentaments comprèn els municipis de CastellPlatja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro. En total hi ha 32 assentaments, amb
una superfície de 1.480 ha en sòl urbà i de 725 en sòl urbanitzable.
Proposta del PDTE per a l’àmbit del sistema urbà de Sant Feliu de Guíxols (que inclou
Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro)
Aquest àmbit acull la ciutat de Sant Feliu de Guíxols que, en les hipòtesis de
desenvolupament demogràfic i econòmic de Catalunya per a l’any 2026, té el caràcter de
nodalitat en l’objectiu de vertebració del territori.
El Pla no considera que calgui formular un pla director urbanístic supramunicipal.
Tanmateix, els tres municipis hauran de formular i tramitar una actuació conjunta, amb la
finalitat de desenvolupar una promoció de sòl per a activitats econòmiques, amb el
dimensionat i les condicions de gestió establertes en el PDTE.
Pel que fa a la xarxa viària, i la mobilitat en general, en el continu urbà d’aquesta part del
Baix Empordà, el Pla recomana que es redacti un Pla especial de mobilitat, juntament amb
els municipis de Calonge i Palamós.
Les estratègies per a cada un dels teixits urbans dels municipis i les establertes per a les
àrees especialitzades, es representen en la figura 4.1.3.

Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC)
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.
El Pla director urbanístic del sistema costaner té els següents objectius:
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a) Generals
-

Identificar els espais costaners que no han sofert un procés de transformació
urbanística, classificats pel planejament vigent com a sòl urbanitzable no
delimitat i sòl no urbanitzable, i preservar-los de la seva transformació i
desenvolupament urbà, per garantir el desenvolupament urbanístic sostenible del
territori que abasta aquest Pla i del sistema costaner en el seu conjunt, conforme
al que estableix l’article 3 de la Llei 2/2002, modificada per la Llei 10/2004.

b) Particulars:
-

Impedir la consolidació de barreres urbanes entre els espais interiors i els del
sistema costaner.

-

Protegir els valors dels espais costaners: ambientals, paisatgístics, culturals,
científics, agrícoles, forestals, ramaders o per raó de llurs riqueses naturals.

-

Preservar del procés de transformació urbanística els espais costaners afectats
per riscos naturals o antròpics.

-

Garantir l’efectivitat de les limitacions o servituds per a la protecció del domini
públic marítim-terrestre.

-

Millorar la qualitat de vida per raó de la funcionalitat dels espais costaners com
àmbits d’interrelació entre la societat i la natura: des del manteniment d’un
recurs turístic bàsic i des del recolzament de la biodiversitat, en connectar els
espais de l’interior amb els del litoral.

L’àmbit territorial del Pla director urbanístic del sistema costaner està integrat pel territori
comprès dintre d’una franja de 500 metres d’amplada, aplicada en projecció horitzontal
terra endins, des de l’atermenament del domini públic marítim-terrestre, en tot el litoral de
Catalunya, més els àmbits exteriors a l’esmentada franja, inclosos en les unitats territorials
de regulació de sòl costaner que la sobrepassen.
Les unitats territorials de regulació de sòl costaner (UTR-C) són els àmbits delimitats en
els plànols d’ordenació identificats amb la Clau UTR-C que, dintre i fora de la franja de 500
metres d’amplada, definida a l’article 4 de les normes, abasten sòl actualment classificat
com a sòl no urbanitzable, inclòs o no en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), i també sòl
actualment classificat com a sòl urbanitzable no delimitat, sense Programa d’actuació
urbanística o Pla parcial de delimitació vigents.
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 i 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
(UTR-C), 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’UTR-072CE–Parc de Treumal.
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La unitat territorial de regulació de sòl costaner especial (UTR-CE) ubicada a l’àmbit de
l’Agenda 21 és:

RIERA DE FENALS (UTR-C 072)
Superfície

23,07 Ha

Municipis afectats

Castell – Platja d’Aro

Límits de l’àmbit

Al nord-oest: carretera C-31, Sòl No Urbanitzable (forestal). Al nord-est: carretera GI665, Sòl urbà i Sòl urbanitzable No Delimitat (residencial). Al sud: Sòl Urbà
(residencial: Platja d’Aro i Fenals)

Descripció del medi
natural

Àmbit ubicat al nord de la urbanització de Fenals, sobre uns terrenys modelats per
petits turons amb pendents suaus i travessats per la riera de Fenals. La franja nord de
l’àmbit, ha estat ocupada per les instal·lacions recreatives del parc aquàtic
“Aquadiver”, amb algunes pinedes intercalades dins de les seves instal·lacions, la riera
de Fenals ha estat canalitzada en aquest tram, i no té vegetació arbòria. A la resta de
l’àmbit, es manté l’activitat agrícola entre zones ocupades per pinedes i petites
franges de vegetació de ribera. Alguns camps estan en desús tot i que es mantenen
com a herbassars

Usos i activitats actuals

Recreatiu: “Parc aquàtic “Aquadiver”. Agricultura: conreus herbacis. Habitatge.

Construccions i
instal·lacions actuals

Instal·lacions del parc aquàtic: zones d’aparcament, edificacions, piscines, àrees de
pic-nic, tanca perimetral metàl·lica. Masies, edificació plurifamiliar amb pistes
esportives. Camins rurals.

Connectivitat

Àmbit envoltat d’infraestructures i de zones urbanes, encara que amb possibilitats de
connectivitat ecològica i paisatgística amb l’espai inclòs en el PEIN de les Gavarres.

Valors paisatgístics i
ambientals

Espais agrícoles intercalats amb masses forestals i cursos hídrics.

Impactes actuals o
previsibles

El potencial desplegament de les previsions urbanístiques amb l’aparició de noves
edificacions. Instal·lacions recreatives (parc d’atraccions) poc integrades en el medi.
Urbanitzacions i infraestructures adjacents que delimiten l’àmbit sense seguir criteris
d’integració amb el medi. Abandó de les activitats agrícoles.

Suggeriments

Es considera la possibilitat que aquest espai no hagi de mantenir forçosament les
condicions del sòl no urbanitzable, per raó de tractar-se d’un àmbit pràcticament
envoltat de sòl urbà i molt transformat per les activitats que s’hi duen a terme.

Mesures a tenir en
compte

-

Possibilitats de mantenir el caràcter rural de l’àmbit tot i admetent l’emplaçament
d’activitats col·lectives, equipaments, etc. integrats en el medi.

-

Controlar l’aparició de construccions sense seguir criteris d’integració amb el
medi i aplicar criteris d’integració amb el medi a les construccions i instal·lacions
existents.

-

Control dels usos periurbans.
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Figura 4.1.9. Règim urbanístic del sòl costaner a Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro
segons el Pla director urbanístic del sistema costaner

-52-

DOCUMENT I
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Font: Pla director urbanístic del sistema costaner, 2005.

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.

Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrat per
sectors de sòl urbanitzable delimitat sense el pla parcial aprovat
(PDUSC2)
El Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl
urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat (any 2005) té per principals objectius i
propòsits:
-

Identificar, protegir i posar en valor els espais costaners actualment lliures, abastats per
una franja de 500 m en projecció horitzontal a partir del límit inferior de la ribera del
mar, podent ampliar-se la distància a fi i efecte de preservar la connectivitat entre els
espais lliures costaners i els interiors.

-

Contribuir al desenvolupament sostenible de la costa catalana, amb els propòsits
següents:
a. Urbanístics: Eludint l’ocupació urbana indefinida i evitant el continu
urbanitzat en determinades àrees.
b. Patrimonials: Preservant els espais costaners encara lliures d’edificació pels
seus valors paisatgístics, històrics, arqueològics, científics, educatius,
ambientals, agrícoles, forestals, culturals, simbòlics, de lleure i de qualitat de
vida.
c. Ambientals: Preservant les continuïtats dels sistemes d’espais oberts,
assegurant la qualitat ambiental, la connectivitat i l’intercanvi biològic dels
espais terrestres interiors amb les platges i el mar.
d. Econòmics: Gestionant l’espai litoral com a recurs bàsic i durador per al
desenvolupament econòmic, el turisme i la qualitat de vida.
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Les mesures aplicables segons la classe de sòl en síntesis són:
-

En sòl urbà: Tant el consolidat com al no consolidat es subjectarà al planejament
urbanístic vigent i a la legislació aplicable en matèria de costes a fi de garantir
l’efectivitat de les servituds legals i la indemnitat del domini públic marítim terrestre.

-

En sòl urbanitzable delimitat: Si disposa de Pla parcial aprovat definitivament podrà
desenvolupar-se dins dels terminis establerts. Els futurs plans urbanístics derivats, a més
de respectar en tots els casos la legislació aplicable en matèria de costes, hauran de:
-

Emplaçar els sistemes d’espais lliures públics en la forma més propera i
racional a la ribera del mar.

-

Adequar la tipologia edificatòria al paisatge natural i urbà en el qual s’hagin
d’emplaçar.

-

En el sòl urbanitzable no delimitat: Si disposa de Programa d’actuació urbanística o de
Pla parcial urbanístic de delimitació aprovat definitivament abans del 31/01/04 es
podran desenvolupar com els sectors de l’apartat anterior. En cas contrari, el sòl
urbanitzable no delimitat podrà ser classificat de sòl no urbanitzable costaner, per raó
d’establir-se, justificadament, la incompatibilitat amb la seva transformació.

-

En el sòl no urbanitzable: Quan es troba sota la protecció del PEIN, s’estableix la
incompatibilitat amb la seva transformació (art. 32.2.a LLU) en cas contrari, podrà ésser
qualificat de sòl no urbanitzable costaner per raó d’establir-se la incompatibilitat amb la
seva potencial transformació i sens perjudici de les majors proteccions ja establertes en
els PGOU (POUM).

Finalment el PDUSC relaciona un conjunt de directrius per a l’adopció i/o revisió dels Plans
generals d’ordenació urbana vigents.
Tot i les directrius genèriques a adoptar en els planejaments municipals, a l’àmbit de
l’Agenda 21 no hi ha cap sector de sòl urbanitzable delimitat sense pla general aprovat on
s’hi defineixin actuacions específiques del PDUSC-2.

Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i Xarxa Natura 2000
El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) aprovat mitjançant el Decret 328/1992 de 14 de
desembre, és un instrument de planificació sectorial de desplegament del PTGC.
Els objectius principals del PEIN són:
Establir una xarxa d’espais naturals àmplia i representativa de la riquesa paisatgística
i la diversitat biològica dels sistemes naturals de Catalunya.
Delimitar i establir les mesures necessàries per a la protecció bàsica d’aquests espais
naturals.
La Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE) preveu l’establiment per part dels estats
membres d’una xarxa d’espais naturals amb l’objectiu de “contribuir a garantir” la
biodiversitat a través de la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres
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en el territori europeu dels estats membres”. Aquesta xarxa, que s’ha anomenat Natura
2000, haurà de garantir el manteniment (o el restabliment) en un estat de conservació
favorable dels hàbitats i les espècies en la seva àrea de distribució natural dins el territori de
la Unió Europea (UE). La Xarxa Natura 2000 inclou els hàbitats d’interès comunitari més
rellevants de Catalunya. En concret, aquests espais poden haver estat proposats com a
Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), d’acord amb la Directiva 79/409/CEE, o
com a Llocs d’Importància Comunitària (LIC), d’acord amb la Directiva 92/43/CEE.
Els espais PEIN inclosos en l’àmbit d’estudi són següents:
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.
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.

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.

Els espais inclosos en la Xarxa Natura 2000 a l’àmbit d’estudi són els següents:
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, i
Les Gavarres (espai de muntanya litoral), que coincideix parcialment amb la
delimitació de l’espai PEIN de les Gavarres.

Figura 4.1.10. Espais PEIN i Xarxa Natural 2000 de
l’àmbit de l’Agenda 21

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia web del
DMAiH, 2010.
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Cal afegir que el PEIN ha experimentat un creixement destacat de la seva superfície total i
del seu número d’espais. Això s’ha produït per l’aprovació, al setembre de 2006, de la
proposta catalana de la Xarxa Natura 2000. Tots els espais llavors designats com a Zones
d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), i en virtut de la Llei 12/2006 de 27 de juliol de
mesures en matèria de medi ambient, van passar automàticament a formar part del PEIN.
En aquest sentit, la pràctica totalitat dels espais inclosos en la Xarxa Natura 2000 de l’àmbit
de la present Agenda 21 s’han inclòs dins del PEIN. Tanmateix a les Gavarres, i pel fet de no
ser zona ZEPA, el límit de la Xarxa Natura i el límit PEIN coincideixen parcialment.

Als municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro no s’hi troba cap Espai natural

; de protecció especial (Parc Natural, Reserva Natural Parcial, Reserva Natural Integral,
etc).

A continuació es recull la taula de superfícies per cada municipi de la present Agenda 21 i
per cada espai natural protegit i tractat anteriorment.
Taula 4.1.10. Superfícies dels espais PEIN i xarxa Natura 2000 als municipis de l’Agenda 21 (ha)
Superfície dels espais PEIN (ha)
Municipis

PEIN Gavarres

PEIN Cadiretes

Total

% de la superfície municipal

Castell-Platja d’Aro

130,80

-

130,80

6%

Santa Cristina d’Aro

2.666,00

1.384,00

4.050,00

60%

Total

2.796,80

1.384,00

4.180,8

47%

Superfície inclosa a la Xarxa Natura 2000 (ha)

Nom

Tipologia

Codi

LIC

ZEPA

Superfície
LIC

Superfície
ZEPA

Superfície en
TM de CastellPlatja d’Aro

Superfície en
TM de Santa
Cristina d’Aro

Les
Gavarres

Espai de
muntanya litoral

ES512
0010

Sí

No

28.541,90

-

128,17

2.674,85

Massís de
Cadiretes

Espai de
muntanya litoral

ES512
0013

Sí

Sí

9.223,30

9.223,30

-

1.391,18

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.

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 (Reserves Naturals, Paratges Naturals
d’Interès Nacional i Parcs Naturals).
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Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 2006-2026
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.
El Pla d’infraestructures de transport de Catalunya, en endavant PITC, és el pla territorial
sectorial que defineix la xarxa d’infraestructures viàries i ferroviàries necessàries per a
Catalunya, tant pel que fa al transport de viatgers com de mercaderies, en coherència amb
les directrius del planejament territorial vigent i amb una visió sostenible de la mobilitat. El
PITC té caràcter de pla territorial sectorial, d’acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre,
de política territorial, i de pla específic als efectes d’allò que estableix la Llei 9/2003, de 13
de juny, de la mobilitat.
El PITC recull una sèrie d’actuacions en les xarxa viària i ferroviària a la comarca del Baix
Empordà, les qual tindran incidència en la realitat actual dels municipis de la present Agenda
21:
Propostes de la xarxa ferroviària
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). 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 tipus tramviari en un àmbit comprès entre Banyoles, l’àrea
metropolitana de Girona i la Costa Brava. L’anàlisi s’ha realitzat per trams. A continuació
segueixen les alternatives que es preveu en els trams que afecten l’àmbit de l’Agenda 21.
Tram 2.1: Riudellots de la Selva - Sant Feliu de Guíxols
En aquest tram es contempla aprofitar el corredor que defineix la via verda Girona – Cassà
de la Selva - Sant Feliu de Guíxols, amb parades a Cassà, Llagostera i Santa Cristina d’Aro.
L’estudi preveu l’ampliació de la plataforma de la via verda, separant-la convenientment amb
barreres, de manera que es pogués mantenir el seu ús.
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L’arribada a Sant Feliu de Guíxols es faria a través de la ronda nord planejada, que, tot i
quedar prou allunyada del centre, podria comunicar-hi mitjançant la creació d’un servei
d’autobusos llançadora d’explotació municipal.
Tram 2.2: Sant Feliu de Guíxols - Palamós
Aquest tram constituiria un tramvia que seguiria el perfil de la Costa Brava. Es proposa que
el tramvia sortís de la futura ronda nord de Sant Feliu de Guíxols cap al nucli de Castell
d’Aro, i posteriorment contornés Platja d’Aro pel nord fins prosseguir pel marge de la
carretera GI-665 i trobar la carretera C-253 al final del poble. D’aquesta manera, el nou
mode de transport comunicaria els dos nuclis de Castell-Platja d’Aro.
El tram de Platja d’Aro a Palamós s’ha traçat aprofitant el corredor de la carretera C-253,
passant per les urbanitzacions de Calonge i arribant a l’avinguda Catalunya de Palamós.

Figura 4.1.11. Proposta del traçat del tramvia intercomarcal

Font: Estudi de viabilitat d’un tramvia intercomarcal a les comarques gironines, 2008.

Propostes de la xarxa viària
Les propostes del PITC de 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
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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

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.

Pla de ports de Catalunya (2007-2015)
El nou Pla de ports de Catalunya suposa un nou pas endavant per millorar l’ordenació del
litoral català, promovent un ús portuari eficient, sostenible i racional. El Pla aposta per:
-

Prioritzar l’ampliació dels ports ja existents, en comptes de promoure’n la construcció de
nous, optimitzar l’espai disponible a l’hora de crear nous amarratges i potenciar
instal·lacions amb menys impacte ambiental.

-

En aquest sentit es preveu augmentar en prop de 6.000 places l’oferta d’amarratges per
a la nàutica esportiva.

-

Potenciar l’economia amb la captació de nous mercats i la dinamització dels sectors
comercial, turístic i pesquer.

-

Cercar el reequilibri territorial en la ubicació dels nous amarratges i integrar el port a la
ciutat, amb la creació de marines seques i d’altres espais de connexió.

-

Millorar l’operativitat dels ports, amb més vigilància als accessos per garantir el recer de
les embarcacions i reforçant el Front Portuari Català per coordinar els ports comercials.

-

Introduir mesures per promoure la sostenibilitat, l’eficiència energètica i la recollida i
tractament d’aigües residuals, així com el control de la contaminació dels sediments.

Quan a propostes del Pla, a banda de les actuacions generals previstes a les instal·lacions
portuàries de Catalunya, al Port de Marina Port d’Aro el Pla preveu un estudi de millora de
l’operativitat del port per millorar la problemàtica de l’agitació en bocana. Amb data juny de
2009 la Generalitat de Catalunya disposava d’un document inicial del projecte d’ampliació
del Port d’Aro amb el plantejament de tres alternatives que, el Departament de Medi
Ambient i Habitatge, ha sotmès a una primera consulta a diferents entitats ecologistes del
territori.
A continuació segueix la fitxa de caracterització de Marina Port d’Aro.
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Altres plans territorials sectorials
-

Pla de carreteres de Catalunya (1985, revisat el 1995).

-

Pla de sanejament de Catalunya (1996).

-

Pla Programa de gestió de dejeccions ramaderes (1996)

-

Pla hidrològic de les conques internes de Catalunya (1998)

-

Pla de prevenció d'incendis de les Gavarres (1999)

-

Pla director d’infraestructures 2001-2010 (ATM)

-

Pla d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i de radiocomunicació
(2001)

-

Pla de regadius 2002-2008 (en redacció el de 2007-2011)

-

Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007 (Aprovat pel Decret 454/2004, de 14 de
desembre).

-

Pla de carreteres de Catalunya (Aprovat pel Decret 311/1985 revista el 1995).

-

Pla de turisme de Catalunya (2005-2010)

-

Pla de sòl residencial i industrial 2005-2008 (en elaboració)

-

Pla d’acció per a la gestió de residus municipals a Catalunya 2005-2012 (en tramitació)

-

Pla d’energia de Catalunya (2006-2015)

-

Pla sectorial de cabals de manteniment a les conques internes de Catalunya (2006)

-

Directrius nacionals de mobilitat (Decret 362/2006, de 3 d’octubre) (tenen caràcter de
Pla territorial sectorial)

-

Programa de desenvolupament rural 2007-2013 (aprovat per la Decisió de 14 de
setembre, de l’any 2000 (Decisió C(2000) 2658 final).

-

Pla General de Política Forestal 2007-2016 (en tramitació)

-

Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya (2008-2012)

-

Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2008-2012. (aprovat el 5 de desembre del
2007. DOGC núm. 5023 - 05/12/2007).

-

Pla de gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (2009-2015)

-

Pla Especial d’Emergències per Inundacions a Catalunya (INUNCAT)

-

Planificació d’espais fluvials (PEF) (en tramitació)

-

Pla Sectorial d'Abastament d'Aigua a Catalunya (PSAAC – en redacció)
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-

Programa de reutilització d'aigua a Catalunya (en redacció)

-

Pla de gestió de sequeres (en redacció)

-

Programa de gestió de residus industrials de Catalunya (PROGRIC) (en tramitació)

-

Programa de gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC) (en tramitació)

-

Programa de gestió de residus de la construcció a Catalunya (PROGROC) (en tramitació)

-

Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (en tramitació)

4.1.3. Estructura urbana
Les formes de poblament del Baix Empordà s’han vist determinades per la posició
relativament marginal de les comarques empordaneses respecte les zones del país on es va
desenvolupar la industrialització a partir del primer terç del segle XIX.
Les causes foren moltes, potser des del caràcter fronterer, fins a la manca de recursos
energètics endògens que haguessin facilitat el desenvolupament industrial, com va succeir
en territoris amb menors aptituds morfològiques per l’establiment humà, com les conques
mitjanes del Ter i del Llobregat, per exemple.
Les formes contemporànies del poblament varen anar evolucionant al Baix Empordà amb les
exigències de les transformacions de l’economia agrària, al costat del desenvolupament
urbà.
A manca de les grans transformacions en les formes d’ocupació de l’espai que va significar
el desenvolupament de la industrialització allà on es va produir, les noves formes de
poblament han aparegut de la mà del turisme, primer amb la seva faceta certament
minoritària i, sobretot, a partir dels anys seixanta, com a turisme de masses i més
recentment encara, com a portador del fenomen residencial- immobiliari.
En general, però, els municipis de la present Agenda 21 presenten nuclis urbans reduïts però
una gran superfície urbanitzada en forma de taca d’oli i d’urbanitzacions de segona
residència. És a dir, no han estat exempts, dels processos de creixement urbà intens que
han patit altres zones catalanes durant els segle XX i fins l’actualitat. Tanmateix l’estructura
d’aquests municipis també es caracteritza per l’existència de nuclis rurals aïllats (com
Romanyà de la Selva) i un considerable nombre de masies.

Castell-Platja d’Aro
Evolució
històrica

La presència humana en el territori de l’actual terme de Castell-Platja d’Aro es remunta a la
prehistòria, les primeres poblacions daten del 2500 a. C. en el període neolític, d’aquesta època s’ha
descobert en la zona de Pinell una dotzena de sepulcres de fosa, i d’un període mes tardà, cap a
finals del neolític (al voltant de l’any 2000 a. C.) s’han trobat diversos monuments megalítics de
grups de població humana a les muntanyes de Treumal i Vallvanera.
De l’època romana resta la Vila de Pla de Palol, que segons totes les referències, inicia la seva
activitat al voltant del segle I a.C. i que es manté fins el final de la romanització, en el segle VI d.C.
La vila hauria ocupat una àrea aproximada de 10.000 m2, es dedicava a l’explotació de la terra, tant
a l’agricultura com el cultiu de la vinya. També extreien argila per la fabricació de ceràmica que
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després s’exportava per mar a través del port natural que constituïa Cala Rovira.
A principis del segle XI es construeix el Castell de Benedormiens al voltant del qual es formarà el
nucli de Castell d’Aro, i es funda la població de Fanals d’Amunt.
Durant el segle XVI, i ja prop de la costa, es comença a formar el barri de Fanals d’Aro al voltant de
l’església de Fanals de Baix. El 1698, les parròquies de la Vall d'Aro són incorporades a la corona,
formant la batllia reial de la Vall d'Aro.
L’actual situació administrativa dels pobles de la vall d’Aro ve de l’any 1858 quan després d’haver
format part d’un únic municipi, Sta. Cristina d’Aro, Solius, Romanyà i Bell-lloc es separen de Castell
d’Aro i Fanals d’Aro.
Durant els anys 20 del passat segle, Platja d'Aro es converteix en una petita colònia d’estiueig que
arribarà a una gran expansió urbanística amb el boom turístic dels anys 60, i es converteix així en el
principal nucli de població. L’economia basada anteriorment en el suro i en l’agricultura de la fèrtil
vall del riu Riudaura, dóna pas al turisme i a sectors emergents com la construcció, el comerç i els
serveis. En la actualitat s’ha convertit en un centre turístic i comercial de primer ordre dins la Costa
Brava central.
El nucli de Castell d'Aro
El castell de Benedormiens, origen de la vila de Castell d'Aro, apareix documentat per primera
vegada en el 1041, quan les autoritats religioses, els nobles i cavallers del territori, entreguen al
Monestir de Sant Feliu de Guíxols la custodia del castell amb l’obligació de protegir dels atacs dels
sarrains tota la Vall d'Aro. Al voltant del castell es va constituint el poble, mentre que les masies més
allunyades es fortifiquen i inclús s’edifiquen torres de defensa. Segons el cens efectuat durant el
regnat de Pere III el Ceremoniós (any 1359), el nucli urbà de Castell d’Aro ja comptava amb 73 focs.
Actualment es conserva la part més antiga del castell, del segle XII, que es la més pròxima a la
església. Annexa al castell es troba l’església de Santa Maria d’arquitectura gòtica tardana amb una
façana barroca.
En la trama urbana s’hi poden trobar cases amb elements arquitectònics des segles XV al XVIII.
L’any 1996, el govern de la Generalitat va declarar aquest nucli antic, com a bé cultural d’interès
nacional (BCIN), en la seva categoria de conjunt històric, i va delimitar el seu entorn de protecció,
amb la finalitat de permetre una correcta visualització del conjunt històric des de les principals vies
de trànsit i des d’altres espais accessibles del voltant, així com garantir un equilibri harmònic dels
valors ambientals, paisatgístics, arquitectònics, urbanístics i cromàtics entre aquest conjunt, els seus
monuments, els edificis existents, els nous edificis a realitzar i el paisatge circumdant.
S’Agaró
El nucli de S’Agaró originàriament estava format per una urbanització situada a la costa entre la
platja de Sant Pol i la de Sa Conca, va ser una de les primeres zones residencials de la Costa Brava i
la única que ha conservat la seva unitat d’estil. El projecte fou iniciat a l’any 1916 per l’industrial Sr.
Josep Ensesa i Pujades qui va començar un projecte d’urbanització que va continuar el seu fill Sr.
Josep Ensesa i Gubert, encomanant les obres a l’arquitecte Rafael Masó i Valentí.
L’arquitecte Rafael Masó, va recollir l’encàrrec dels Ensesa de construir una ciutat residencial i fer de
S’Agaró una petita urbanització integrada en el paisatge. Masó, l’arquitecte gironí més representatiu
del noucentisme català, va construir edificis emblemàtics com Senya Blanca (1924), a les pèrgoles de
la Plaça del Roserar, la casa Sibils (1929), o la casa Gorina (1931), entre altres. Durant els mateixos
anys es van desenvolupar noves construccions: l’Hotel Monumental, els Banys de Sant Pol i l’Hostal
La Gavina. Llavors S’Agaró es va convertir en punt de trobada d’artistes i homes de lletres, de teatre
i de polítics catalans, celebrant-hi nombroses festes i activitats, que es veuen interrompudes per la
Guerra Civil espanyola.
S’Agaró no va tornar a construir fins al 1941, amb la intervenció de l’arquitecte Francesc Folguera,
responsable de l’església de Nostra Senyora de l’Esperança, de la llotja de Senya Blanca i del Camí de
Ronda de S’Agaró, de caràcter arquitectònic ben diferenciat dels senders salvatges de la resta del
litoral de la Costa Brava.
Aquest nucli fou declarat paisatge pintoresc pel Decret de 15/09/1972 publicat en el BOE
24/10/1972. Per part de la Generalitat es va procedir a la reclassificació del mateix com a bé
cultural d’interès nacional amb la categoria de conjunt històric del nucli de S’Agaró i la delimitació
del seu entorn, acord que fou publicat en el DOGC de 2/8/1995.
Platja d’Aro
Durant els primers anys del segle XX, l’actual Platja Gran era del tot verge, sense cap edificació
d’alçada i, només una mica més a l’interior es trobaven les primeres masies que s’havien establert a
la plana, lluny del barri de Fanals d'Amunt, a on actualment s’hi troba l’església de Fanals i les cases
del camí de Masnou (avinguda de Fanals).
Cap als anys 20 del passat segle, Platja d’Aro comença un incipient desenvolupament del turisme i
es converteix en una petita colònia d’estiueig, ocupant part de la barra de sorra de la Pineda d’en
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Bas, però no es fins desprès de la guerra civil espanyola quant apareixen els primers establiments
turístics que, al costat dels “xalets” de segona residencia, ja existents a la Pineda d'en Bas, fomenten
l’expansió d’una creixent colònia d’estiueig.
L’any 1950 la població de Castell-Platja d’Aro era de 1.125 habitants, i a partir d’aquest creixement
turístic dels anys 50 es converteix en el principal nucli de població. El desenvolupament turístic
definitiu es produeix amb el canvi de nom de Fanals d'Aro pel de Platja d'Aro (1962), el canvi de
capitalitat i de l’ajuntament des del nucli històric i de l’interior (Castell d'Aro) a Platja d'Aro (1962), i
de la primera gran campanya de promoció turística d’abast internacional: “El amor se cita en Playa
de Aro” (1964), que obsequia a algunes parelles casades amb el premi de passar una setmana a la
població. En 1978 es reinicien las festes del Carnestoltes i un any més tard es constitueix el primer
ajuntament democràtic. L’any 1970 la població de Castell d’Aro- Platja d’Aro era de 2.473 habitants,
i el 1980 de 3.966 habitants.
Les urbanitzacions perifèriques
A partir de l’any 1965 sorgeix un fort creixement en gran part dispers, en sectors autònoms
deslligats de l’àrea urbana, consolidant urbanitzacions de parcel·les de cases unifamiliars en àrees
boscoses de muntanya amb vistes sobre el mar.
Així l’any 1965 s’aproven els plans parcials de Mas Nou, la Bòvila, Can Manel, Mas Semis, i als anys
següents les parcel·lacions de cases unifamiliars vinculades a la segona residència es van
desenvolupant sobre el territori, i es van ampliant en diferents urbanitzacions com Mas Ros, Mas
Tapes (any 67), i el plans parcials de Manso Cruañas i Masia Can Semí aprovats l’any 68, i a partir
d’aquí els plans sobre terrenys boscosos de muntanya es van espaiant fins al 73 que s’aprova el pla
parcial de Cim d’Aro, i el de Ros Mar. D’aquesta manera s’urbanitzen en els següents anys les parts
mes prominents i accessibles de les muntanyes de les Gavarres amb l’ocupació de tres grans àrees,
la zona de Mas Nou, la falda de Treumal, i les vessants per damunt Castell d’Aro.
El sistema
urbà

La urbanització dels assentaments turístics a Platja d’Aro va començar front al mar i als costats de
la vall. El teixit va anar seguint en bona part la parcel·lació agrícola, així allà on aquesta era d’horta i
per tant petita, va donar lloc a un creixement ordenat, però allà on era de secà, el resultat no va ser
geomètric, sinó amb una forta intensitat d’edificació que va anar en decreixement des de la primera
línia de mar, en que era molt alta per anar disminuint i fer-se extensiva en zones de muntanya.
La porció de terrenys entre la carretera i la sorra es va construir, primer amb cases unifamiliars, a les
que es van afegir els primers hotels i mes tard les torres d’apartaments, que van anar omplint la
zona recolzant-se amb un planejament urbanístic molt laxa.
En el creixement dels darrers 20 anys, l’àrea urbana ha saltat decididament a l’altra costat de
l’antiga carretera de Sant Feliu a Palamós, i ha anat ocupant els buits urbans que quedaven en l’àrea
urbana incorporant les àrees de creixement previstes en el Pla General d’Ordenació Urbana, i que
inclou els diferents sectors urbanitzables.
A partir del nucli antic de Castell d’Aro, apareixen els creixements en raval, i els diferents períodes
de creixement, a on s’emmarquen els creixements històrics fins al final del segle XIX, els primers
assentaments turístics fins l’any 1957, el boom turístic dels anys 60 i 70 , i els creixements de
l’època dels ajuntaments democràtics a partir de 1980 fins ara.
Les tipologies edificatòries passen, des del casc antic, per la construcció en bloc dels eixamples, els
hotels, els càmpings, les cases adossades i les cases unifamiliars de les urbanitzacions perifèriques.
L’alçada màxima de l’edificació es concentra a les zones de costa. En aquest sentit, els usos no
residencials en la construcció, que tenen una major incidència en l’activitat econòmica del municipi,
són els que poden comportar regulacions específiques o dificultats de compatibilitat amb l’ús
residencial.
En definitiva, el model urbanístic de Castell-Platja d’Aro és 1) el d’un abús de concentració
edificatòria a la costa, i 2) el de ciutat dormitori i de segona residencial de cases unifamiliars al llarg
de les urbanitzacions del municipi, amb un model de creixement en “taca doli”. Això fa que ambdós
models urbanístics no siguin els més sostenibles pel territori, el primer suposa una demanda
elevada i concentrada de recursos naturals i serveis, i el segon un consum innecessari de sòl.

Perspectives
d’evolució

El Pla General d’Ordenació Urbana vigent no ha desenvolupat completament les seves previsions.
Encara manquen alguns sectors urbanitzables programats i sectors urbanitzables no programats on
no han estat desenvolupades les figures de planejament urbanístic, o que estant tot just en fase
d’execució.
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 4.000 habitatges.
Seria convenient que aquesta evolució urbanística seguis criteris més sostenibles que els que
històricament s’han seguit al municipi.
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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).

; El potencial de creixement de Castell-Platja d’Aro és suficient pel creixement vegetatiu
de la població resident, i també per acollir segones residències.

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.

Figura 4.1.12. Tipologies edificatòries a Castell-Platja d’Aro

Font: Avanç de planejament municipal de Castell-Platja d’Aro, 2010.
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Figura 4.1.13. Vista de les tipologies edificatòries a Castell-Platja d’Aro (nucli de Castell d’Aro,
eixamples, i cases unifamiliars de les urbanitzacions perifèriques, respectivament)

Castell d’Aro

Platja d’Aro

Urbanització Mas nou

Font: Avanç de planejament municipal de Castell-Platja d’Aro i elaboració pròpia, 2010.

Santa Cristina d’Aro
Evolució
històrica

Dins del nucli urbà, i situada al límit nord-est de la part més antiga de la població, s’emplaça
l’església parroquial de Santa Cristina d’Aro (s. XI), que en el període baix medieval prendria
una importància notable en els pobles de la vall. D’aquesta manera, els seus orígens urbans –els
què fan referència a l’entorn de l’església- es remunten a l’any 881, quan Carloman va donar la
Vall d’Aro al bisbe Teuter. En èpoques posteriors, el seu desenvolupament constructiu
s’estructuraria tot recolzant-se en la traça dels camins veïnals de l’antiga carretera de Romanyà
de la Selva (barri del Pedró), i del camí ral de Fanals d’Aro (barri Salom).
En l’extens municipi de Santa Cristina, tres veïnats importants es varen anar desenvolupant com
a nuclis urbans a l’entorn de les seves respectives parròquies: Romanyà de la Selva, també
esmentat com a límit de la Vall d’Aro l’any 881, comptava amb una estructura urbana a
començament del segle XI (1016), així com Bell-lloc, que formà part de les propietats de la Vall
d’Aro que va deixar Carloman al bisbe Teuter (881), i s’anà estructurant amb una sèrie de
masos aïllats a l’entorn de l’església de Santa Maria de Filafanis.
Al veïnat de Solius, i arrecerats primerament sota la protecció del castell de la Roca (posterior
1057), i més tard de l’església de Santa Agnès de Solius (1103), s’hi bastiren tota una sèrie de
masos aïllats que estructurarien aquest antic vilatge.
Durant segles, la configuració d’aquests tres nuclis urbans, esmerçats bàsicament a
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l’agricultura, amb una forta identitat veïnal, així com els establerts en els antics paratges de
Bufaganyes, Bujonis, la Brugada, el Vilar, i Salom, varen tenir un escàs desenvolupament
urbanístic. En canvi, la transformació urbana del nucli de Santa Cristina, desplaçant-se cap a la
plana i bastint noves construccions al sector de la Teulera, cap a mitjan segle XIX, tot recolzantse amb la nova carretera provincial de Girona a Sant Feliu i Palamós, va motivar la creació d’una
nova identitat veïnal que, amb els anys, i després de segregar-se del municipi de Castell d’Aro
(1858), esdevindria el centre neuràlgic de la població.
El municipi, dedicat fins aleshores, majoritàriament a l’agricultura, va fer un canvi important cap
el sector de serveis a partir de la dècada dels anys seixanta del segle XX. Situat en un punt
estratègic d’accés a la Costa Brava centre –on el fenomen turístic incidia profundament en el
desenvolupament social, comercial i urbanístic de poblacions tan actives com Sant Feliu de
Guíxols, Platja d’Aro o Palamós–, Santa Cristina va passar a concentrar, per una banda, les
primeres urbanitzacions d’estiueig (Golf Costa Brava, Bell-lloc I – Font Picant, Serra-sol), i,
per l’altra, un increment de població de segona residència, amb la construcció dels habitatges
dels grups del Patronat.
L’activitat urbanística no es va aturar amb aquestes intervencions, sinó que s’amplià a finals
d’aquella mateixa dècada. Així, amb l’establiment de noves urbanitzacions executades a partir
de Plans Parcials al llarg de tot el seu terme municipal (Rosamar, Sant Miquel d’Aro, Romanyà
de la Selva, Bell-lloc II, Vall Repòs, etc.), varen anar configurant la fesomia urbanística que
compta en l’actualitat.
Tanmateix, aquesta forma de creixement, va suposar que hi haguessin buits urbans entre les
zones urbanitzades (nucli urbà, veïnats i urbanitzacions properes) especialment a la plana, on
es mostrà ràpidament la manca d’un sistema organitzador. Actualment, cada un dels seus
veïnats urbans concebuts des dels Plans Parcials com a entitats autòctones, compartint
exclusivament les infraestructures existents del seu planejament, ha portat a evidenciar una
manca de sistemes generals que estructurin el conjunt del municipi.
Pel què fa a les urbanitzacions més aïllades del terme municipal, a part de la problemàtica del
seu allunyament respecte el nucli urbà, els dèficits es manifesten especialment en la seva
accessibilitat, entesa des del punt de vista de la mobilitat, tant exterior com interior, amb una
única artèria o vial d’accés que comporta un risc elevat per al seu veïnat (sobretot en cas
d’incendi), alhora que evidencia una manca de serveis comunitaris.
A nivell d’infraestructures interurbanes, la xarxa viària de la població ve determinada per tres
grans eixos principals: la carretera de Girona a Sant Feliu de Guíxols, la carretera comarcal de
Castell-Platja d’Aro, i, darrerament, la variant de Santa Cristina d’Aro C-31. Les dues primeres,
amb molta incidència en l’estructuració urbana del seu nucli, varen marcar des del principi la
fesomia i distribució que prendria la població respecte els seus assentaments constructius.
Altres carreteres més secundàries, com les de Solius o la de Bell-lloc a Romanyà de la Selva,
donen accés en aquests nuclis veïnals, i a les urbanitzacions de la zona.
El sistema
urbà

Santa Cristina d’Aro suma al voltant de 3.000 habitants, entre el nucli de població assentat a la
vall d’Aro i les diverses aglomeracions del terme municipal, que s’endinsa al nord cap a les
Gavarres i al sud cap a l’Ardenya fins a arribar al mar.
El nucli antic de Santa Cristina d’Aro ha crescut al voltant de l’església parroquial. Entre els
edificis del poble es poden apreciar interessants casals i masos fortificats.
A part del nucli habitat, Santa Cristina té altres agregats –Bell-lloc, Romanyà de la Selva i
Solius– la població dels quals viu majoritàriament en masos disseminats. Ben a prop de la vila
s’hi troba l’església de Santa Maria de Bell-lloc, d’estil romànic (segle X).
El nucli de Romanyà de la Selva, al cor de les Gavarres, es troba situat dalt d’una talaia que
ofereix una vista panoràmica excel·lent de la vall d’Aro, en un paratge que encara conserva els
seus valors tradicionals. Enmig dels vells casals dels segles XVII i XVIII sobresurt la petita
església de Sant Martí, d’estil preromànic tardà. Prop del poble hi ha la Cova d’en Daina, un
sepulcre megalític.
Al nucli de Solius destaca en particular l’església de Santa Agnès, del segle XVIII, i a escassa
distància, mig amagada pel bosc, la capella de Sant Baldiri.
L’estructura urbana actual està formada per un nucli central que s’estén al voltant del carrer
Teulera, i de nombroses urbanitzacions més o menys allunyades del nucli urbà, tradicionalment
destinades a habitatges de segona residència.
A l’igual que en altres àrees turístiques, l’augment edificatori i la ocupació progressiva del
territori tendeixen a disminuir la qualitat mediambiental i paisatgística de l’entorn, i a
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augmentar la percepció d’un progressiu deteriorament del paisatge circumdant i de les
condicions de l’entorn immediat a les àrees urbanes ja existents.
En aquest sentit el POUM recondueix el procés urbanístic per tal que aquest creixement i
transformació en el que està immers el municipi no comporti una disminució o degradació de la
qualitat urbana i mediambiental. Reestructura i redefineix els diferents assentaments urbanístics
existents per tal de donar una estructura urbana i funcional al conjunt i especifica en detall les
condicions de desenvolupament urbanístic de cada zona.
Perspectives
d’evolució

El POUM de Santa Cristina no té com a objectiu el creixement extensiu o l’expansió de les àrees
qualificades per el desenvolupament residencial, no obstant això, la revisió del planejament, sí
preveia 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 densitat molt baixes, inferiors als 5
habitatges per hectàrea. Per a sostre d’activitats econòmiques el POUM qualifica 219.385 m2 de
sostre nous.

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 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.
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Figura 4.1.14. Vista de les tipologies edificatòries a Santa Cristina d’Aro (nucli de
Romanyà de la Selva, urbanització de Canyet, urbanització les Teuleres i buits urbans
en el nucli de Santa Cristina, respectivament)

Font: Elaboració pròpia, 2010.

Figura 4.1.15. Vista aèria de les tipologies edificatòries del nucli de Santa Cristina d’Aro

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2010.
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4.1.4. Anàlisi del planejament urbanístic municipal
El Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) és l’instrument d’ordenació integral del
territori a nivell municipal, definit al Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme). D’acord amb
aquesta normativa el Pla d’ordenació urbanística municipal ha de classificar el territori en sòl
urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable, així com definir els àmbits i directrius per
desenvolupar el sòl urbà no consolidat i el sòl urbanitzable delimitat.
La Llei d’urbanisme estableix que els POUM hauran de ser sotmesos a avaluació ambiental i,
per tant, la seva documentació haurà d’incloure un informe de sostenibilitat ambiental, el
contingut del qual està definit al Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006, de 18
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme).
En aquest punt cal fer notar que el municipi de Santa Cristina d’Aro compta amb POUM
recent, i que el municipi de Castell-Platja d’Aro es troba en procés de redacció del POUM.
En aquest sentit, ambdós planejaments municipals, pel fet de comptar amb figures de
planejament recent, disposen d’informes de sostenibilitat ambiental i de documentació
ambiental, de forma que els vectors ambientals s’han tingut en compte en l’ordenació del
sòl.

El municipi de Santa Cristina d’Aro disposa de POUM des del 2007 i el de Castell-Platja

; d’Aro es troba en procés de redacció del POUM. Per la qual cosa ambdós planejaments
incorporen criteris de sostenibilitat ambiental en l’ordenació del sòl.

Taula 4.1.11. Figures de planejament general i derivat dels municipis de l’Agenda 21
Castell-Platja d’Aro
Figura de planejament

Aprovació definitiva

Pla general d’ordenació urbana

06/03/1991

Modificació de Pla general d’un terreny situat al puig del Mas Nou per la instal·lació d’una
torre de comunicacions

17/03/1993

Modificació de Pla general : diverses modificacions puntuals

11/02/1998

Modificació de Pla general per incorporar al sistema viari el carreró existent entre
l’avinguda Castell d'Aro i la travessera Ginebra

10/03/1999

Pla general d’ordenació : correcció d’errada article 16, quadre 4 unitats urbanístiques
integrades U.U. 1 Puig d’en Artigues

21/04/1999

Modificació de Pla general relativa a l’article 32 de l’annex Normatiu I

28/09/1999

Modificació de Pla general relativa a l’article 58

28/09/1999

Modificació de Pla general del sector UU.8 Sant Pol-S'Agaró

10/05/2000

Modificació de Pla general del Pla parcial Torrebosca, subsector 2

10/05/2000

Modificació de Pla general relativa a l’apartat 4.6 de l’article 63 de la normativa

07/06/2000

Modificació de Pla general en la parcel·la compresa entre el passeig Marítim, carrer Lleida i
avinguda Reina Fabiola

05/07/2000

Modificació de Pla general del sector els Estanys

13/09/2000

Modificació de Pla general d’un tram del carrer de la Pineda de la urbanització s’Agaró

11/10/2000
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Castell-Platja d’Aro
Figura de planejament

Aprovació definitiva

Modificació de Pla general a la parcel·la compresa entre el passeig Marítim i el carrer nostra
senyora del Carme, 25

22/11/2000

Modificació de Pla general de la UU les Suredes 5

31/01/2001

Modificació de Pla general : correcció d’errada material de la delimitació de la UA/T8 en el
llindar nord-est

28/02/2001

Modificació de Pla general per a l’obertura d’un vial entre el carrer Volta sa Conca i la zona
verda de la UA/S18

11/07/2001

Santa Cristina d’Aro
Figura de planejament

Aprovació definitiva

Pla parcial del sector S-14 mas Trempat

29/09/2004

Pla parcial del sector Golf Costa Brava (S-19)

03/11/2005

Pla parcial d’ordenació del sector Teulera (S-3)

03/11/2005

Pla d’ordenació urbanística municipal

26/09/2007

Pla especial en sòl no urbanitzable per a la implantació d’un Pitch & Putt en la finca
anomenada mas Torrellas

01/10/2008

Modificació de l 'article 72 del Pla d’ordenació urbanística municipal

28/01/2009

Pla especial urbanístic per a l’ampliació de l’hotel restaurant situat en la finca anomenada
mas Torrellas

17/06/2009

Pla parcial d’ordenació del sector Ridaura S-2

En tràmit

Font: Figures de planejament general dels municipis de l’Agenda 21 i Registre de planejament urbanístic de
Catalunya (DPTOP), 2010.

Castell-Platja d’Aro
El Pla General d’Ordenació Urbana actualment vigent al municipi, va ser aprovat
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona en sessió de 31 de novembre 1990.
El temps transcorregut des de l’aprovació d’aquest Pla General, la realització de bona part de
les seves determinacions, i els canvis socioeconòmics soferts durant aquests anys han
aconsellat la seva revisió. Aquesta revisió del planejament urbanístic municipal tindrà,
d’acord amb la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2005), les característiques i la
documentació corresponent a un Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que fixarà,
un cop aprovat, la política urbanística municipal pels propers anys, i fins a la seva revisió
futura.
El primer objectiu d’aquest nou document és per tant, la revisió del planejament vigent,
adequar-lo als nous criteris socials i mediambientals, que regeixen en l’actualitat, fruit de la
major sensibilització ciutadana en la preservació del medi ambient, així com en el moment
actual, caracteritzat pel creixement demogràfic dels últims temps i en un sector immobiliari
que després d’una molt forta expansió en l’últim quadrienni ha passat a frenar dràsticament
la seva activitat.
L’execució del planejament que es troba en procés de revisió ha dotat els nuclis urbans
d’uns estàndards mínims d’espais lliures, equipaments i infraestructures. Paral·lelament,
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s’ha assistit a una creixent conscienciació ciutadana en temes mediambientals i de qualitat
urbana.
Ambdós processos situen els aspectes qualitatius en un primer pla de reflexió urbana, el que
implica el seu tractament sistemàtic en tot el procés: en l’anàlisi, en la definició de criteris, i
com a objectius en sí mateixos.
Aquesta revisió també ha de servir per actualitzar i ajustar les determinacions del Pla
General vigent, preveure l’ordenació urbana de les noves infraestructures i àrees de nou
creixement, millorar la conductivitat entre les diferents zones urbanes, i protegir el
patrimoni natural i el paisatge circumdant.
El PGOU de Castell-Platja d’Aro classifica el sòl en sòl urbanitzable programat –
desenvolupat mitjançant els corresponents plans parcials (PP)–, en sòl urbanitzable no
programat –desenvolupat mitjançant els corresponents Programes d’actuació Urbanística,
els Plans Parcials i els projectes d’urbanització i delimitat com a unitats urbanístiques
integrades (UU)–, en sòl urbà –desenvolupat mitjançant unitats d’actuació (UA)–, i en sòl no
urbanitzable.

Taula 4.1.12. Règim del Sòl a Castell-Platja d’Aro
Classificació

Qualificació

Sòl urbà

Unitat d’Actuació G 1 Mas Nou, Vallbanera, Mas
Tapes, Mas Castelló

(478,59 Ha)

Superfície (Ha)
238,68

Unitat d’Actuació G.2 Mas Semí

26,4

Unitat d’Actuació G3 CIM d’Aro

18,6

Unitat d’Actuació G4 Les Suredes

3,68

Unitat d’Actuació G.5 Mas Cruañas

6,47

Unitat d’Actuació G6 Can Semí

3,25

Unitat d’Actuació T.1 Mas Ros

6,39

Unitat d’Actuació T.2 Mont d’Aro

7,27

Unitat d’Actuació T.3 Cal Carret

2,47

Unitat d’Actuació T.4 Xicu Moner

1,78

Unitat d’Actuació T.5. Cal Crehuet

1,28

Unitat d’Actuació T.6 Politur

9,19

Unitat d’Actuació T.7 Treumal Baix

1,54

Unitat d’Actuació T.7 Treumal Centre

1,49

Unitat d’Actuació T.9 Sant Jordi

3,30

Unitat d’Actuació T.10 Els Escalencs

1,02

Unitat d’Actuació C.1 Roquisar

1,25

Unitat d’Actuació C.2 Poeta Sitjar

0,07

Unitat d’Actuació C.3 El Carrilet modificat

2,83

Unitat d’Actuació C.4 Rambla del Castell modificat

3,35

Unitat d’Actuació P.1 Fanals Vell

1,50

Unitat d’Actuació P.2 Santa Eliana

2,56

Unitat d’Actuació P.3 Cementiri

0,62

Unitat d’Actuació P.4 Els Tallers de Fanals

5,50

Unitat d’Actuació P.5 Can Bas
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Classificació

Qualificació

Superfície (Ha)

Unitat d’Actuació P.6 Cannes

0,53

Unitat d’Actuació P.7. Rec de les Sorres

0,60

Unitat d’Actuació P.8 Els Estanys

0,24

Unitat d’Actuació S. 1 Trimesa

1,28

Unitat d’Actuació S. 2 La Bovila 1

4,75

Unitat d’Actuació S.3. Puig de la Modeguera
Unitat d’Actuació S.4. Els Girasols

3,23

Unitat d’Actuació S.5. La Bovila 2

2,70

Unitat d’Actuació S.6 S’Agaró La Conca

(85,79 Ha)

1,77

Unitat d’Actuació S.8 Sant Pol 2

1,83

Unitat d’Actuació S.8 Sant Pol 3

1,43

Unitat d’Actuació S.10. Punta Prima

3,25

Unitat d’Actuació S.11 Sant Pol 4

0,97

Unitat d’Actuació S.12 Sant Pol 5

0,55

Unitat d’Actuació S.13 Sant Pol 6

Suprimit segons resolució de
Conselleria

Unitat d’Actuació S.14 Sant Pol 7

0,28

Unitat d’Actuació S.15 Sant Pol 8

0,25

Unitat d’Actuació S.16 Sant Pol 9

1,20

Unitat d’Actuació S.17 Mas Sais

3,99

5,68

Unitat d’Actuació S.S.2 Torrebosca

0,64

Unitat d’Actuació U.A./S.20 Sant Pol Oest

5,33

Polígon d’Actuació Urbanística S.21 C/ Mas Sais i C/
Pinell

0,88

Modificació al Pla Parcial Mirador de Treumal 1

7,95

Modificació del Pla Parcial Can Manel. 2

15,34

Modificació del Pla Parcial Mas Semí. 3

Suprimit per resolució de
Conselleria

Pla Parcial Mas Torre Bosca. 4

3

Pla Parcial Rambla de Fanals. 5

8,18

Pla Parcial Circumval·lació. 6

3,54

Pla parcial Nord Riera de Fanals. 7

Suprimit per resolució de
Conselleria

Pla Parcial El Pessebre de Castell. 8

2,84
2,8

Modificació del Pla Parcial Port d’Aro 2a. fase. 10

18,57

Pla Parcial Les Escoles dels Estanys. 11

23 ,57

Pla Parcial Eixample Treumal. 12

(94,63 Ha)

31,89

Unitat d’Actuació S.19 Pinell – Ridaura

Pla Parcial Habitatges Socials. 9

Sòl urbanitzable no
programat

42,86

Unitat d’Actuació S.7. Sant Pol 1

Unitat d’Actuació S.18 S’Agaró Vell

Sòl urbanitzable
programat

Suprimit per resolució de
Conselleria

Suprimit segons resolució de
Conselleria

U.U. Puig d’en Artigues. 1

8,1

U.U. Circumval·lació. 2

4,1

U.U. Perímetre Treumal. 3

-
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Classificació

Qualificació

Superfície (Ha)

U.U. Rambla de Castell. 4

Sòl no urbanitzable

32,86

U. U. Les Suredes. 5

5,43

U.U. Industrial. 6

9,70

U.U. La Bòvila. 7

6

U.U. Sant Pol. 8

28,44

Zona agrícola preferent
Zona rural

Aproximadament 1.515

Zona de protecció ecològica
Zona de protecció paisatgística
Font: Figures de planejament vigent de Castell-Platja d’Aro i Ajuntament, 2010.

El PGOU-1990 ha tingut un desplegament considerable, i se n’ha executat la major part dels
sectors, polígons i unitats d’actuació previstos en el mateix. Fruit d’aquest procés es va
portar a terme un seguit de desenvolupaments urbanístics d’iniciativa municipal, un dels
més destacats és el pla parcial de les Escoles dels Estanys, l’obra d’urbanització de les quals
es va completar l’any 2008. Destaca en aquest àmbit la promoció municipal del futur parc
central en el límit d’aquest pla parcial i el carrer Tramuntana.
Les modificacions puntuals de planejament i plans parcials dels sectors Eixample Castell,
Rambla Castell i Camí Ral compten amb pla parcial aprovat definitivament, no obstant, està
pendent de resolució un recurs de cassació interposat per part de l’Ajuntament contra una
sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va resoldre la nul·litat de la
modificació puntual del pla general en aquests àmbits i, en conseqüència, el planejament
derivat aprovat a l’empara del mateix. Aquest fet ha determinat que no es normalitzi
l’execució urbanística d’aquests sectors.
El planejament classifica el sòl del municipi en:
Sòl Urbanitzable Programat previst del PGOU
El sòl urbanitzable programat s’ha desplegat mitjançant els corresponents plans parcials, el
PGOU va procedir a delimitar-los.
Sòl urbà
El sòl urbà s’ha desenvolupat mitjançant unitats d’actuació.
Sòl no urbanitzable
El PGOU vigent defineix el sòl no urbanitzable com aquell que compren les parts del terme
municipal que per llurs valors agrícoles, paisatgístics, etc, o per no ésser aptes per a
l’edificació, no es preveu que s’urbanitzin ni que s’edifiquin.
Tot i això, el PGOU preveu que es podran formar Plans Especials que tinguin per objecte la
protecció del paisatge, de les vies de comunicació, espais forestals i millora del medi rural.
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En aquest sentit, el PGOU comptava amb el Pla Especial de protecció de les muntanyes de les
Gavarres, que incloïa les muntanyes de les Gavarres ubicades en sòl no urbanitzable i
properes a la traça de al variant de Sant Feliu a Palamós.
Actualment, part del PEIN de les Gavarres es troba dintre del terme municipal de CastellPlatja d’Aro (unes 131 ha). El PEIN estableix en la seva normativa el règim urbanístic que serà
d’aplicació amb caràcter general en els espais delimitats. D’aquesta manera, es determina
que dintre els espais PEIN regeix necessàriament el règim urbanístic de sòl no urbanitzable
d’acord amb el que disposa la legislació urbanística vigent a Catalunya (Decret 328/1992).

El PGOU vigent qualifica, doncs, el sòl no urbanitzable en:
-

Zona 17. zona agrícola preferent. Sòls que tenen un especial valor agrícola,
encara que no estiguin conreats. El Pla no inclou aquest sòl en el procés
d’urbanització per tal de defensar-lo de parcel·lacions i edificacions que el farien
irrecuperable. Hi queda prohibit tot tipus de subdivisió de la parcel·lació actual
tot i que s’hi permeten agrupacions. Els usos permesos són l’agrícola, el pecuari
i el forestal

-

Zona 18. zona rural. Són aquells sòls històricament conreats en secà i situats en
àrees inclinades. El Pla no inclou aquest sòl dins del procés d’urbanització
perquè queden al marge del model del Pla i tenen un valor agrícola. Els únics
usos permesos són l’agrícola, el pecuari i el forestal.

-

Zona 19. zona de protecció ecològica. Boscos i suredes. Sòls que són boscos
que per la seva posició i topografia són adients per a aquesta explotació. El Pla
no inclou aquests sòls dins del procés d’urbanització, tant per les condicions
topogràfiques inadequades com per estar al marge del model urbanístic del Pla.
L’únic ús permès és el forestal.

-

Zona 20. zona de protecció paisatgística. Sòls que tenen una importància
paisatgística primordial en la configuració física de la vall d’Aro i del municipi. El
Pla els exclou del procés d’urbanització, defensant-los d’usos que els puguin
malmetre. Hi queda totalment prohibit tot tipus d’edificació que no sigui
estrictament necessària per a l’explotació agrícola o forestal que hi hagi.

Tot i que el PGOU vigent (del 1990) protegeix el sòl no urbanitzable, no té en compte

; criteris de connectivitat ecològica ni de sostenibilitat ambiental en la resta de sòl urbà o
urbanitzable.

El POUM ha de 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 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.

En conclusió, els motius pels quals el vigent pla general d’ordenació urbana (PGOU) s’ha de
sotmetre a procés de revisió i als objectius del futur POUM són:
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1. En primer lloc, per resoldre la gestió que comporta el fet que el pla general vigent va
qualificar importants bosses de terreny com sistemes i zones verdes sense incloureles en àmbits de gestió urbanística, execució que aboca a l’Ajuntament a promoure
els corresponents expedients expropiadors amb càrrec al pressupost municipal.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Efectuar operacions puntuals de “cirurgia urbanística” per completar i sorgir diferents
buits en zones urbanes. Proposa àmbits de reforma interior, reurbanització i/o
modificar el model urbanístic.
6. Especialment, oferir una millor regulació per tal de permetre harmonitzar aquest
desenvolupament urbanístic amb el model turístic dels usos del sòl.
7. 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.
8. Ordenar els usos dels terrenys no urbanitzables situats a la Vall d’Aro.

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.

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.

; També cal apuntar la necessitat de promoure els plans especials de protecció dels
entorns de s’Agaró i el nucli històric de Castell d’Aro.

Santa Cristina d’Aro
El Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) es va aprovar el 07/01/2008 per part de la
Comissió d’Urbanisme de Girona
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Els principals criteris i objectius del POUM de Santa Cristina d’Aro són:
-

Estructurar els creixements del nucli urbà central, per tal de donar-li suficient entitat i
que actuï com a veritable centre urbà de Santa Cristina d’Aro.

-

Millorar l’estructura general viària per tal que interconnexionin les diferents àrees
urbanes a partir de les vies d’accés al municipi. La trama urbana final del municipi,
inclourà uns recorreguts peatonals i de passeig que enllacin les diferents zones verdes
i places del nucli urbà, conformant una xarxa entre les diferents zones urbanes i
connectada als camins rurals exteriors.

-

Preveure la qualificació o 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.

-

Consolidar un nucli urbà més compacte, i més densificat en la part central. Cosa que
ha de facilitar la implantació d’un major nivell de serveis dins l’àrea urbana, en
especial ha de potenciar l’augment de les dotacions de serveis comercials i terciaris.
En relació als equipaments i serveis municipals el POUM preveu com a prioritari
l’ampliació de les dotacions escolars, i reservar terrenys per possibilitar l’ampliació de
les dotacions esportives, assistencials, socials i administratives.

-

Convertir el nucli central situat a ambdós costat de l’antiga carretera (carrer Teulera)
en un veritable centre, que englobi els serveis, el comerç i les activitats econòmiques,
que permeti omplir el centre d’activitat i vida.

-

Qualificar noves àrees de creixement residencial, bàsicament en les àrees de buits
urbans, cosa que ha de permetre recosir les àrees annexes, facilitant l’obertura viària
necessària. A més la qualificació de noves àrees preveurà la reserva d’equipaments i
dels espais lliures necessaris per preservar la integració paisatgística en l’entorn.
Aquestes noves àrees de creixement han de tenir unes densitats d’ocupació mitjanes,
defugint de la baixa densitat, per tal d’assolir els creixements previstos en una menor
ocupació del territori, i d’aquesta forma optimitzar els recursos. El criteri, és no
ampliar l’àmbit de les urbanitzacions allunyades de l’àrea urbana central, i
desqualificar, si cal, zones de major dificultat per facilitar-ne la gestió, i/o reduir
l’impacte paisatgístic i ambiental de les zones amb pendents molt pronunciats.

-

El club de Golf Costa Brava s’ha consolidat com un referent turístic important del
municipi. L’àrea qualificada en el Pla Parcial original abastava una amplia zona, de la
que es va desenvolupar l’àmbit central amb el camp de golf de 18 forats i la
urbanització residencial annexa. Recentment s’ha aprovat el Pla Parcial Tueda, que
preveu l’ampliació de 9 forats més i una petita ampliació de l’àrea residencial. Tot i
que s’ha mantingut la reserva per a la possible ampliació d’aquestes instal·lacions, no
hauria de comportar en cap cas un impacte paisatgístic o ambiental important.

-

Oferir, per un desenvolupament equilibrat de l’economia local, el sòl d’activitats
econòmiques que la petita indústria de serveis i tallers necessiten.

Anàlisi del planejament vigent
El planejament vigent preveu intervencions amb intenció estructuradora. La suma d’aquestes
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podrien dotar el poble d’una estructura difosa o subtil i sense estridències. Una part,
probablement per dificultats de gestió, resta per executar. A continuació es resumeixen els
principals objectius del planejament vigent:
Finalització de les obres d’urbanització i la implantació dels serveis pendents en el
sòl urbà.
Classificació de sòl no urbanitzable especialment protegit de tot el territori que ha de
ser preservat.
Adquisició pública dels terrenys on el paisatge i l’ecologia no rendeixen als seus
propietaris però constitueixen un patrimoni comú a preservar.
Diversificació de
l’especialització.

l’activitat

econòmica,

per

alterar

la

tendència

actual

a

Elevar la qualitat de l’oferta turística i, per tant, crear equipaments que prolonguin la
seva utilització i no només estival.
Dinamitzar una economia basada en el turisme assegurant una millora de les
infraestructures territorials de transport, abastament i sanejament.

Objectius ambientals del POUM
A continuació es descriuen de manera sintètica els objectius ambientals determinats en
l’Informe ambiental i que ha integrat el POUM en la seva formulació:
Garantir la conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural del municipi a partir
de mantenir una xarxa d’espais naturals que permetin una connectivitat ecològica
entre les diferents parts del territori que actualment ja gaudeixen d’una figura de
protecció (PEIN de les Gavarres i Massís de Cadiretes)
Protegir els paisatges d’excel·lència paisatgística, especialment els plans de Solius, i
millorar la qualitat del paisatge en la totalitat del territori.
Prioritzar un model de creixement compacte amb una bona diversitat d’usos.
Protegir les àrees de valor agrícola del municipi, bàsicament la plana agrícola del
Ridaura i de Solius.
Protecció territorial dels terrenys amb pendents superiors al 20%.
Promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg termini dels
recursos hídrics disponibles.
Per tal de fomentar un model de mobilitat sostenible el POUM potenciarà teixits
mixtos on coexisteixin els usos residencials amb les activitats econòmiques, per tal
d’augmentar l’autocontenció i reduir les necessitats de mobilitat.
Regular i protegir la important xarxa de camins rural que té el municipi.
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Ordenació del POUM
El POUM de Santa Cristina d’Aro fa la següent classificació:
Sòl urbà
El sòl urbà de Santa Cristina d’Aro ocupa una superfície de 606,75 ha., que inclou:
-

El sòl urbà general (133,42 ha), amb el nucli històric i urbà, els nuclis rurals de
Solius i Romanyà i les urbanitzacions de Sant Miquel d’Aro, Romanyà de la Selva,
Vall Repòs, Les Teules, Bell-lloc I i II, Roca de Malvet, Mas Trempat; Can Reixac,
Golf Costa Brava i Rosamar.

-

La definició de 12 polígons d’actuació (PA) amb una superfície de 422,41ha.

-

La delimitació de 7 àmbits de plans de millora urbana (PMU), amb una superfície
de 50,92 ha. Els plans de millora urbana es desenvoluparan en el sòl urbà
residencial del casc antic, l’eixample tradicional, l’edificació entre mitgeres, els
blocs aïllats, els habitatges agrupats, la ciutat jardí, la conservació d’edificació i
l’ordenació específica.

Sòl urbanitzable
Ocupa 248,60 ha, amb 18 sectors de sòl urbanitzable delimitat i un sector de sòl
urbanitzable no delimitat.
La major part de la superfície de sòl urbanitzable està ja actualment classificada pel
planejament vigent, fins i tot amb alguns plans parcials aprovats i vigents. Els següents
sectors contenen 33,34 ha de sòl classificat actualment com a no urbanitzable: SUD-3
Teulera, SUD-6 Camí Vell, SUD-10 Riera de Malvet i SUND-19 Els Àrids.

Sòl no urbanitzable
Es qualifica en 9 categories i es defineixen un àmbit de connectivitat ecològica i un àmbit de
protecció paisatgística a la Vall de Solius.
-

Zona Golf (Clau 15)

-

Zona PE Massís Cadiretes i PE Gavarres (Clau 16-PEIN).

-

Zona NU Costaner PEIN (Clau 17-NU-CPEIN)

-

Zona NU Costaner 1 (Clau 18-NU-C1)

-

Zona de protecció forestal (Clau 19)

-

Zona de protecció agrícola (clau 20)

-

Zona de protecció hidrogràfica (Clau 21)

-

Zona rústec (Clau 22)

-

Zona de càmping (Clau 23)
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Taula 4.1.13. Règim del Sòl a Santa Cristina d’Aro.
Classificació

Qualificació

Superfície (Ha)

Sòl urbà

PA 1- Rosamar

40,0

(606,75 Ha)

PA 2- Can Reixac

60,9

PA 3- Golf Costa Brava
PA 4- Les cases de les escoles

136,32
0,73

PA 5- Colomar 1

10,16

PA 6- Bell-lloc II

43,88

PA 7- Les Teuleres

31,62

PA 8- Sant Miquel d’Aro

77,68

PA 9- Vall Repos

72,83

PA 10- Avinguda de l’Esglèsia

2,58

PA 11- Carretera Castell d’Aro

0,26

PA 12- Rec Dilla

0,19

PMU 1- Suberolita

3,86

PMU 2- Ridaura

1,76

PMU 3- El Vilar

4,55

PMU 4- Salom (polígon 2)

34,74

PMU 5- Accés Golf

2,16

PMU 6- Accés Mas Trempat

1,03

PMU 7- Hoteler les Teules

2,78

Sòl urbanitzable

SUD 1- Ridaura

6,95

(248,60 Ha)

SUD 2- Serra Sol III

3,01

SUD 3- Teulera

6,95

SUD 4- Pedró

1,46

SUD 5- Estació

10,92

SUD 6- Camí Vell

9,81

SUD 7- Equip. Teulera

6,21

SUD 8- Mas Pla A

13,81

SUD 9- Mas Pla C

9,75

SUD 10- Equip. Riera Malvet

6,31

SUD 11- Mas Termpat II

5,91

SUD 12- Bell-lloc III

8,17

SUD 13- Riera dels Molinets

64,22

SUD 14- Tueda Molí d’en Reixac

27,84

SUD 15- Bernades

33,18

SUD 16- Molí d’en Tarrés

14,61

SUD 17- Activitats turístiques

10,72

SUD 18- Els àrids

8,77
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Classificació
Sòl no urbanitzable

Qualificació

Superfície (Ha)

Zona Golf (Clau 15)
Zona PE Massís Cadiretes i PE Gavarres (Clau 16PEIN).
Zona NU Costaner PEIN (Clau 17-NU-CPEIN)
Zona NU Costaner 1 (Clau 18-NU-C1)
Zona de protecció forestal (Clau 19)

5.873,54

Zona de protecció agrícola (clau 20)
Zona de protecció hidrogràfica (Clau 21)
Zona rústec (Clau 22)
Zona de càmping (Clau 23)
Font: Figures de planejament vigent de Santa Cristina d’Aro i Ajuntament, 2010.

La previsió total d’habitatges que inclou el POUM en sòl urbà no consolidat i sòl urbanitzable
és de 2.755, amb un sostre total de 728.304 m2. Aquest sostre inclou les àrees de nova
qualificació, així com les ja qualificades però no executades de l’anterior planejament.

Sostenibilitat del POUM de Santa Cristina d’Aro
Considerant que el creixement demogràfic previst pel POUM és compatible amb el
creixement previst en el Pla Territorial de l’Empordà, la proposta de POUM planteja un efecte
positiu en relació a la millora de l’estructura urbana, la mobilitat, la dotació d’equipaments i
espais lliures. Així els nous creixements residencials es proposen principalment contigus al
nucli urbà de Santa Cristina. Amb aquest objectiu s’omplen els buits urbans existents i es
redefineix molts dels creixements previstos pel planejament vigent per tal d’incrementar la
densitat i compacitat en el nucli urbà central, amb creixement de densitats mitjanes i
defugint de la baixa densitat. Per altra banda el POUM pretén no ampliar –i quan ha estat
possible reduir– les urbanitzacions existents disperses.
Entre els principals impactes que comporten els nous creixements residencials que planteja
el POUM destaquen com a més significatius la transformació de sòls agrícoles. No obstant
això, en el municipi no hi ha cap sòl classificat d’alt valor agrícola per part del Pla Territorial
de l’Empordà.
En relació als creixements industrials, el POUM es proposa oferir sòl d’activitats
econòmiques per tal d’afavorir un desenvolupament equilibrat de l’economia local i
augmentar la diversificació econòmica del municipi. En aquest sentit el POUM canvia de
localització el sector urbanitzable Molí de Reixac, manté el d’Activitats Turístiques i qualifica
com a sòl industrial el sector Molí d’en Tarrés i enfront d’aquest hi preveu la nova
localització del Molí de Reixac. No obstant, avui el sector Molí d’en Tarrés es troba
parcialment ocupat amb activitats industrials i serveis.
En relació a la regulació detallada del Sòl No Urbanitzable, la proposta de normativa del
POUM preserva i protegeix els terrenys que pels seus valors ecològics, paisatgístics i
funcionals cal protegir d’urbanització. De manera específica el POUM té la voluntat de
garantir la connectivitat ecològica i funcional del territori bàsicament entre els dos grans
espais PEIN que hi ha al municipi. El POUM incorporarà la futura normativa del Pla Especial
del Massís de l’Ardenya i el Pla Especial del Massís de les Gavarres a partir del moment en
que aquest sigui vigent.
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El POUM de Santa Cristina d’Aro estableix que el camp de Golf ha de preveure l’ús de
; vegetació autòctona, la recollida i la utilització d’aigües pluvials, la instal·lació de
sistemes de reciclatge d’aigües grises en els edificis, i el desenvolupament de sistemes
de reg amb aigua terciària provinent de l’EDAR.

4.1.5. Patrimoni cultural i arquitectònic
Els municipis que conformen la present Agenda 21 compten amb un important patrimoni
cultural (arquitectònic, arqueològic i paleontològic) que queda palès en l’Inventari del
patrimoni arquitectònic i arqueològic de Catalunya del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació.
La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural integra tots els béns mobles i
immobles relacionats amb la història i la cultura de Catalunya que per llur valor històric,
artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic,
científic o tècnic mereixen una protecció i una defensa especials, de manera que puguin
ésser gaudits pels ciutadans i puguin ésser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures.
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.
A continuació es detallen els elements inclosos a l’Inventari de patrimoni arqueològic i
paleontològic de Catalunya i en l’Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya per a
Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, juntament amb el Catàleg d’elements de valor
arquitectònic i patrimonial del municipi.

Figura 4.1.16. Elements patrimonials de l’àmbit, el Dolmen d’en Daina a Santa Cristina d’Aro i el castell
de Benedormiens a Castell-Platja d’Aro, respectivament.

Font: web dels Ajuntaments de l’Agenda 21, 2010.
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Castell-Platja d’Aro
Taula 4.1.14. Patrimoni arqueològic i arquitectònic de Castell-Platja d’Aro
INVENTARI DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC DE CASTELL-PLATJA D’ARO
Nom
Menhir del terme de Belliu

Protecció

Tipus de jaciment

Cronologia

-

Lloc d’enterrament
Complements menhir

Des de Neolític Mig-Recent a
Calcolític (-3500 / -1800)

Lloc o centre de producció
i explotació ceramista
S’Agaró

Bòbila Pinell

-

Lloc d’habitació amb
estructures conservades
vil·la
Lloc d’enterrament
Inhumació aïllat

-

Des de Romà Alt Imperi a Romà
Baix Imperi
(150 / 476)
Neolític Mig-Recent
(-3500 / -2500)

Declarat BCIN

Castell de Benedormiens o
Castell d’Aro

D. 22.4.1949, BOE
5.5.1949, R-I-51-5849
Decret de castells
espanyols

Assentament militar castell
Lloc d’enterrament
Inhumació col·lectiu
necròpolis

R. 14.2.1996, AG
6.2.1996, DOGC 2177 de
4.3.1996, R-I-53-0491
Nucli antic de Castell d'Aro

Des de Medieval Comtes de
Barcelona a Modern
(988 / 1789)

Cova dels Moros o cova de
les perdius

-

Lloc d'enterrament
Inhumació col·lectiu
dolmen

Menhir de Cala Pedrosa

-

Lloc d'enterrament
Complements menhir

Desconeguda

Menhir del Mas de la Font o
Pedra dreta del Mas Bagué

-

Varis

Modern (1453 / 1789)

Menhir del Mas Ros

-

Lloc d'enterrament
Complements menhir

Calcolític
(-2200 / -1800)

Des de Neolític Mig-Recent a
Calcolític
(-3500 / -1800)

Lloc d'habitació amb
estructures conservades
vil·la

Des de Romà República a Romà
Baix Imperi

-

Lloc o centre de producció
i explotació ceramista

Des de Romà August a Romà
Segle III (-27 / 284)

Sa Pedra Aguda o Pedra de
les Goges

-

Lloc d'enterrament
Complements menhir

Senya dels Moros

-

Platja de n’Artigues / Pla de
Palol

-

Proximitats de Can
Llavarons / Lloverons

Varis altres
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INVENTARI DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELL-PLATJA D’ARO
Nom

Protecció

Estil

Època

BCIN Decret 22/04/1949
BOE 05/05/1949

-

XVI

-

XVI

BCIN Decret 22/04/1949
BOE 05/05/1949

-

XVI

BCIN Decret 22/04/1949
BOE 05/05/1949

Obra popular

XV - XVI

BCIN Acord Govern
Generalitat 06/02/1996
DOGC 04/03/1996

-

-

Mas Pouplana

-

Gòtic tardà
Obra popular

XVII - XIX

Santa Maria de Fenals

-

Barroc

XVIII

Església de Santa Maria de Castell d’Aro

-

Gòtic tardà
Barroc

XVI - XVIII

Can Tras, Can Canons

-

-

XVIII

-

Obra popular
Gòtic

XVI

-

Renaixement

XVI

-

-

-

XVI

Can Riambau

Can Daussà
BCIN Decret 22/04/1949
BOE 05/05/1949

Can Sicars

Can Bas
Conjunt històric de Castell d’Aro

Cal Blinco
Casa rectoral de Castell d’Aro

Torre Seguera
Cal Rei, Cal xai

BCIN Acord Govern
Generalitat 8/11/1995
DOGC 05/01/1996
BCIN Decret 22/04/1949
BOE 05/05/1949

Creu de Terme

-

-

-

Can Clara

-

Historicisme

XI - XII

BCIN Decret 22/04/1949
BOE 05/05/1949

-

Medieval
XX Mitjan

-

Romànic

X - XI

S’Agaró

Castell de Castell d’Aro

Església vella de Santa Maria de Fenals
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INVENTARI DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELL-PLATJA D’ARO
Nom

Protecció

Estil

Època

Ermita del Remei

-

Obra popular
Barroc

XVIII

Taverna del Mar

-

-

XX Inici

Aparthotel comtat Sant Jordi

-

Darreres tendències

XX

Casa Bonet

-

Noucentisme

XX Inici

Casa d’en Masó

-

Noucentisme

XX Inici

Nostra senyora de l’esperança

-

Noucentisme

XX Mitjan

Hostal de la Gavina

-

Noucentisme

XX

Loggia de Senya Blanca

-

Noucentisme

XX Mitjan

Casa de S’Agaró

-

Noucentisme

XX Inici

Les Arcades
Casa Gorina

-

Noucentisme

XX

Camí de ronda

-

-

XX Mitjan

San Jorge

-

Noucentisme

XX Inici

Casa Cibils

-

Noucentisme

XX Inici

Font: Inventari del patrimoni arqueològic i arquitectònic de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de
comunicació, 2010.

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:
-

Les restes prehistòriques, Menhirs i Dolmens localitzats a dalt de la muntanya: Menhir de
Mas de la Font, Menhir de mas Ros, Dolmen de la cova dels Moros i de les Perdius.

-

Les masies de la colonització del delta del Ridaura, en l’antiga maresma: Can Bas de
Fenals d’Aro, Can Canadell, Can Dausà, Mas Moner, Mas del Monjo, Mas Oliveres, Can
Pouplana, Can Rei (Torre Seguera o mas Xai), El Remei o Mas Eroles, Mas Riembau, Mas
Sicars, Mas Torre Bosca i Mas Vallbanera.

-

Les esglésies: Església parroquial de Santa Maria de Castell d’Aro i Parròquia de Santa
Maria de Fenals (església nova).

-

L’obra representativa de Rafael Massó com a arquitecte del descobriment de la costa com
a element turístic: Casa Gorina, Casa Bonet, Casa Ensesa, Casa s’Agaró, Casa Sibils,
Església, ciutat de Palol.

Altrament, s’han realitzat diversos estudis dels valors patrimonials del municipi:
Inventari del patrimoni arqueològic i paleontològic de Castell-Platja d’Aro (Direcció
General del patrimoni cultural, 2008).
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 (GISA,
2009).
Durant el desdoblament de la carretera C-31 es va detectar al PK 315+350
l’existència d’una roca amb gravats rupestres (Pedra de Fenals) desconeguda fins al
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moment i afectada per l’actuació que es va retirar. Altrament també es va detectar al
llarg dels treballs de desforestació, al PK 315+150 una altra roca amb gravats (Puig
del Romaní) sobre la qual s’hi ha actuat arqueològicament.
Expedient de reclassificació BCIN – conjunt històric i delimitació d’entorn de s’Agaró
(Direcció General del patrimoni cultural, 1994).
Expedient de declaració BCIN – conjunt històric nucli antic de Castell d’Aro (Direcció
General del patrimoni cultural, 1994).
El qual identifica com a elements arquitectònics més rellevants: Castell d’Aro o de
Benedormiens, Església parroquial de Santa Maria, casa travessera del carrer Major 1 i
del carrer del Carme 13, casa del carrer Major 6 i del carrer del Sol 30, casa del carrer
Major 10 i 12, Cal Adrià del carrer Major 14, casa de la Plaça de Santa Maria 12 i casa
de l’Hospital 14, L’Almoina a la plaça de la Constitució 1 i 2 del carrer de l’Hospital,
casa de la Pujada de l’Església 10, carrer del Sol 16 i carrer del Castell, la Rectoria al
carrer del Calvari 6 i Creu de terme al carrer Sicars.

; 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.

Santa Cristina d’Aro

Taula 4.1.15. Patrimoni arqueològic i arquitectònic de Santa Cristina d’Aro
INVENTARI DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC DE SANTA CRISTINA D’ARO
Nom

Protecció

Tipus de jaciment

Cronologia

Menhir del Mas de la Font
Pedra dret del Mas Bagué

-

Varis altres

Modern
(1453 / 1789)

Can Dalmau

-

Lloc o centre de
producció i explotació
ceramista

Romà
(-218 / 476)

Can Duran de Tallades

-

Lloc d'habitació

Can Llaurador

-

Varis desconegut

Can Punset

-

Varis desconegut

Can Tapioles

-

Lloc d'enterrament
Inhumació

Carretera de Romanyà de la
Selva

-

Varis desconegut

Cista de l’Oliveret

-

Cista de la carretera de
Calonge

-

Cista del bosc d’en Roquet

-

Lloc d'enterrament
Inhumació col·lectiu
dolmen
Lloc d'enterrament
Inhumació col·lectiu
cista
Lloc d'enterrament
Inhumació col·lectiu
cista
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Des de Paleolític Superior a
Neolític
(-33000 / -2200)
Romà
(-218 / 476)
Romà
(-218 / 476)
Romà Baix Imperi
(284 / 476)
Calcolític ?
(-2200 / -1800)
Romà (-218 / 476)
Calcolític
(-2200 / -1800)
Neolític Mig-Recent
(-3500 / -2500)
Neolític Mig-Recent
(-3500 / -2500)
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INVENTARI DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC DE SANTA CRISTINA D’ARO
Nom

Protecció

Tipus de jaciment
Lloc d'enterrament
Inhumació col·lectiu
cista
Lloc d'enterrament
Inhumació col·lectiu
cista

Cronologia

Cista Megalítica de la finca
d’en Guitó

-

Cista Megalítica propera al
suro del Rei

-

Costa d’Alou

-

Varis desconegut

Des de Bronze Final III a FerroIbèric Antic
(-900 / -600)

Cova Beta

-

Cova natural
d'enterrament Inhumació
col·lectiu

Des de Calcolític a Bronze ?
(-2200 / -650)

Declarat BCIN
Zona arqueològica i
Monument històric D.
3.6.1931, Gaceta
4.6.1931, R-I-550529 i R-I-51-0556

Lloc d'enterrament
Inhumació col·lectiu
dolmen

Des de Neolític Mig-Recent a
Neolític Final (-3500 / -1800)

Dolmen d’en Daina

Cova d’en Pere

-

Cova d’en Riera

-

Cova dels Lladres

-

Cova dels Moros

-

Neolític Mig-Recent
(-3500 / -2500)
Neolític Mig-Recent
(-3500 / -2500)

Cova natural
d'enterrament Inhumació
Cova natural
d'enterrament Inhumació
col·lectiu
Cova natural
d'enterrament Inhumació

Calcolític
(-2200 / -1800)

Cova artificial

Desconeguda

Lloc d'enterrament
Inhumació col·lectiu
dolmen
Lloc d'enterrament
Inhumació col·lectiu
dolmen

Calcolític ?
(-2200 / -1800)
Calcolític
(-2200 / -1800)

Calcolític
(-2200 / -1800)

Dolmen del camp d’en Guitó

-

Dolmen del Mas Bousarenys

-

Estació de la font picant

-

Forn del vidre

-

Forn romà de Solius

-

Jaciment de còdols

-

Varis desconegut

Desconeguda

Jaciment de còdols del camí
de Can Duran

-

Varis desconegut

Desconeguda

Jaciment ibèric del Camí de
Can Duran

-

Jaciment romà de Roca de
Malvet

-

Malvet I

-

Malvet II

-

Mas Bousarenys

-

Menhir de la Murtra

-

Menhir de la Pedrafita

-

Varis desconegut
Lloc o centre de
producció i explotació
altres
Lloc o centre de
producció i explotació
ceramista

Des de Neolític Final a
Calcolític
(-2500 / -1800)
Des de Ferro-Ibèric a Romà
República
(-650 / -50)
Medieval Baixa Edat Mitjana
(1230 / 1492)
Romà
(-218 / 476)

Des de Ferro-Ibèric Ple a FerroIbèric Final
(-450 / -50)
Romà
Varis desconegut
(-218 / 476)
Neolític Antic (-5500 / -3500)
Calcolític
Cova natural
(-2200 / -1800)
Bronze Final
(-1200 / -650)
Neolític Antic (-5500 / -3500)
Cova natural
Calcolític
d'enterrament Inhumació
(-2200 / -1800)
Bronze Final
col·lectiu
(-1200 / -650)
Ferro-Ibèric
Varis desconegut
(-650 / -50)
Des de Neolític Mig-Recent a
Lloc d'enterrament
Calcolític
Complements menhir
(-3500 / -1800)
Lloc d'enterrament
Calcolític ?
Complements menhir
(-2200 / -1800)
Varis desconegut
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INVENTARI DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC DE SANTA CRISTINA D’ARO
Nom

Protecció

Tipus de jaciment

Menhir del Mas Llaurador

-

Lloc d'enterrament
Complements menhir

Menhir del Terme Gros o
Creu d’en Barraquer

-

Lloc d'enterrament
Complements menhir

Pas dels bous

-

Varis desconegut

Romà (-218 / 476)

Pedra Ramera

-

Lloc d'enterrament
Complements menhir

Pedres dretes d’en Lloveres

-

Lloc d'enterrament
Complements menhir

Calcolític
(-2200 / -1800)
Des de Neolític Final a
Calcolític
(-2500 / -1800)

Pedres Grosses

-

Varis desconegut

Desconeguda (-2200 / -1800)

Plana Basarda

-

Lloc d'habitació amb
estructures conservades
poblat

Romanyà

-

Varis desconegut

Des de Ferro-Ibèric Ple a FerroIbèric Final
(-450 / -50)
Des de Ferro-Ibèric a Romà (650 / 476)

Romanyà de la Selva

-

Romanyà de la Selva – Nucli
antic

-

Edifici religiós Santa Cristina
d’Aro

-

Edifici religiós altres
Edifici religiós església

Des de Romà Baix Imperi a
Medieval Catalunya vella
sotmesa als Carolingis
(284 / 988)

-

Lloc d'habitació amb
estructures conservades
vil·la
Edifici religiós església

Des de Romà a Medieval
Domini visigòtic (-218 / 715)

-

Lloc d'habitació amb
estructures conservades

Romà (-218 / 476)

Sota Roca Rovira

-

Varis desconegut

La Tuna

-

Cova artificial
d'enterrament

Santa Maria de Bell-lloc

Cronologia
Des de Neolític Mig-Recent a
Calcolític
(-3500 / -1800)
Des de Neolític Mig-Recent a
Calcolític
(-3500 / -1800)

Lloc o centre de
producció i explotació
taller de sílex
Varis desconegut
Lloc d'enterrament
Inhumació col·lectiu
necròpolis

Epipaleolític
(-9000 / -5000)
Romà
(-218 / 476)

Serra de l’Anglada

Des de Ferro-Ibèric a Romà
República
(-650 / -50)
Calcolític ?
(-2200 / -1800)

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE SANTA CRISTINA D’ARO
Nom

Protecció

Estil

Època

Can Roca

-

Obra popular

XIX

Can Tapioles

-

Eclecticisme

XIX

Can Frare

-

Barroc

XVII

Can Merla

-

-

XVI

Mas Sant Josep

-

Eclecticisme

XIX

Església de Santa Cristina d’Aro

-

Preromànic
Romànic
Barroc

X - XII
XVIII

Església de Sant Josep

-

Historicisme

XIX

Estació de ferrocarril

-

-

XIX

Cal Gorgo

-

Historicisme

XIX
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PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE SANTA CRISTINA D’ARO
Nom

Protecció

Estil

Època

Can J.Masachs

-

Eclecticisme

XIX

Mas Pla

-

Obra popular

XIX

Can Duran, Can Geli

-

Historicisme

XIX

-

Obra popular

XX Mitjan

-

-

XX Inici

Mas Canyet

-

Obra popular
Renaixement

XX Mitjan

Mas Ribes

-

Neoclassicisme

XVIII

Mas Bou

-

Obra popular

XVIII

Església de Santa Maria de Bell-lloch

-

Preromànic

X

Rectoria de Bell-lloch

-

-

XVIII

Mas Aymerich

-

Neoclassicisme-Romàntic

XVIII

Manantial de Salenys

-

-

XX

Magatzem del manatial de Salenys

-

Modernisme

XX Inici

Baixador de Font-Picant

-

-

XIX

Can Carbó

-

-

XVII - XVIII

Mas la Barraca

-

-

XVIII

Molí d’en Tarrés

-

Obra popular

XIV

Mas Beuloli

-

Obra popular

XV

Mas Darder

-

Obra popular

XVII

Molí dels Frares

-

Obra popular

XIV

Mas Pi

-

-

-

Cal Provençal

-

Obra popular

-

Mas Mordenyach

-

Obra popular

-

Mas Bagudanys

-

Obra popular

XVII

Cal Mas Pagès

-

Historicisme

XIX

Can Tarrés

-

-

-

Mas Guitó

-

Neoclassicisme

XVIII

Can Cama

-

-

XVII - XVIII

Sant Martí de Romanyà

-

Preromànic

X - XI
XVII

Rectoria de Sant Martí de Romanyà

-

Renaixement

XVII

Can Lloveras

-

Obra popular

XIX

Tomba funerària

-

Eclecticisme

XX Inici

Monument funerari de Joaquim Almeda i Roig

-

-

XX

Creu de Terme, Creu del Pedró

Creu de Terme, Creu de Romanyà de la Selva

Mas Miquel
Castell de Solius

-

-

XIX Final

BCIN
Decret 22/04/1949
BOE 05/05/1949

Obra popular

XV

-

Obra popular

XIX

Can Vicens
Convent de Santa Elena
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PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE SANTA CRISTINA D’ARO
Nom

Protecció

Estil

Època

-

Renaixement

XV

-

Obra popular

XVI

Ermita de Sant Baldiri

-

Obra popular

XVII - VIII

Can Reixach

-

Obra popular

XVIII

Església de Santa Agnès de Solius

-

Barroc

XII - XVIII

Can Tapioles

-

Obra popular

XV

Casa rectoral de Sant Baldiri

-

Reinaixement

XVII - VIII

Mas Pla

-

Obra popular

XVI

Can Dalmau

-

-

-

Font de l’ermita de Sant Baldiri

-

Gòtic

XV

Can Creixell

-

Neoclassicisme

XIX

Mas Vilabella

-

Neoclassicisme

XVIII

Mas Viader

-

Obra popular

XIX

Mas Auladell

-

Neoclassicisme

XVIII

Can Pijoan

-

Obra popular

XX

Mas Reixach

Can Cama

Font: Inventari del patrimoni arqueològic i arquitectònic de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de
comunicació, 2010.

Altrament, el POUM de Santa Cristina d’Aro compta amb:
Catàleg del Patrimoni arquitectònic i dels elements d’interès històric i artístic de
Santa Cristina d’Aro.
En aquest catàleg s’exclouen alguns bens pre-catalogats per les antigues Normes
subsidiàries. La relació d’elements arquitectònics i jaciments arqueològics que cataloga
és: Església parroquial de Santa Cristina d’Aro, Església de Santa Maria de Bell-lloc, Can
Serra (Serra Sòl), Can Duran del Gatellà, Mas Vinyer (Roca de Malvet), Mas Carbó (Belllloc), Santa Agnès de Solius, Sant Marí de Romanyà, Baixador de la Font Picant de Belllloc, Estació de ferrocarrils, població de Romanyà de la Selva, població de Bell-lloc d’Aro,
Població de Santa Cristina d’Aro, Can J. Masachs, Mas Sant Josep, Tomba funerària, Can
Tapiles, Can Frara, Rectoria de Bell-lloc, Estació de ferrocarril Girona-Sant Feliu, Mas
Ribes, Mas Aymerich, Mas Bou, Mas la Barraca, Can Cama, Can Vicens, Can Pijoan, Can
Creixell, Mas Auladell, Mas Viader, Mas Vilavella, Mas Pla, Rectoria de Sant Martí de
Romanyà, Can Cama, Mas Guitó, Mas Miquel, Mas Pia, Can Roca, Cal Gorgo, Esglesiola
paleocristiana, Monument funerari Joaquim Almeda i Roig, Casa rectoral de Sant Baldiri,
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Ermita de Sant Baldiri, Can Reixach, Can Dalmau, Can Creixell, Can Tapioles, Magatzem
del manantial de Salenys, Can Merla, Can Provençal, Mas Pi, Can Duran o Can Geli, Molí
d’en Tarrés, Molí dels Frares o d’en Ramon, Mas Beuloli, Mas Darder, Mas Canyet, Cal
Mas Pagès, Can Tarrés, Mas Bagudanys, Mas Mordenyach, Can Lloveras, mas Bousarenys,
Cista de la carretera de Calonge, cista megal·lítica núm. 13, Cista megal·lítica núm. 14,
Solius, Malvet I i II, Menhir del mas de la Font o Pedra dret del Mas Bagué, Romanyà,
Romanyà de la Selva, Can Duran Tallades, Cova d’en Pere.
Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable que protegeix les masies de:
Veïnat de Solius: Mas Pla, Mas Creixell, Mas Bas, Mas Cateura, Mas Rissech, Mas Reixach,
Can Pijoan, Mas Llaurador, mas Mingo, Mas Vilavella, Mas Ribot-Llambinet, Mas Dalmau,
Mas Codolar, Mas Rifà, Ca l’Anglada, Mas Tapioles, Mas Sant Baldiri, Mas Auladell, Mas
Duran, Mas Patxot, Cal Cossié, Mas Cama.
Veïnat de Bell-lloc: Mas de la musiqueta, Mas Ferrer, Mas Veguer, Mas de la Barraca, Mas
Preses, Mas Oliu, Mas Reixac, Mas Bou, Mas Ribes, Mas Carbó, Mas Aymerich, Casa
Rectorial de Bell-lloc, Mas Riera, Mas Maimí, Cal Rei.
Veïnat de Malvet: Mas Maiensa, Mas Marcó, Mas Forroll, Mas Gotis, Mas Malvet.
Veïnat de Romanyà de la Selva: Mas Cateura, Mas Anglada, Mas Salvador, Mas Bas, Mas
Lloveres, Casa Nova d’en Bota, Mas Roquetal, Mas Llac, Ca l’Almeda, Mas Cases, Mas
Marcó, Mas Riera, Mas Terrades, Mas de la Font, Mas Jan, Mas Castelló, Mas Ponç, Mas
Gran.
Veïnat de Bufaganyes-Bujonis: Mas Darder, Mas Beuloli, Mas Molí dels Frares, Mas Jofre,
Mas Molí d’en Tarrés, Mas Saineta, Mas Lloveres, Mas Rigau, Mas Pi, Mas Provensal, Mas
Geli.
Veïnat del Vilar: Mas Mordenyac, Mas Rocarodona, Mas Magranyer.
Veïnat Camps de Santa Maria: Mas Sant Josep i Esglèsia.
Veïnat de Salom: Mas de Can Met Torrelles, Mas Torrelles.
Veïnat Pedrera: Mas Grill, Mas Dança, Can Dilla, Mas Petit.
Espais d’expectativa arqueològica
Els espais d’expectativa arqueològica protegits pel catàleg corresponen a restes anteriors
a la baixa edat mitja, i tots es troben dispersos en àrees més o menys allunyades del
nucli. Es constata la riquesa de restes neolítiques i calcolítiques, en la quantitat de
monuments megalítics (dolmens, menhirs, cistes), les majors concentracions dels quals
es situen als entorns de Roca de Malvet, Romanyà, Mas Nou, Molinets, Golf Costa Brava i
Salenys. Les restes ibèriques, tot i que no són molt nombroses, es concentren a Romanyà
de la Selva, el Vilar i a Solius.
Els espais amb restes romanes, que corresponen la major part a restes de ceràmica, es
troben repartides per tot el terme, i se’n destaquen les concentracions a Romanyà de la
Selva, Bell-lloc, els voltants de Can Dalmau, Solius i Roca de Malvet.
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Finalment es cataloga dues àrees d’expectativa arqueològica que corresponen al període
medieval, amb les restes d’una església paleocristiana a Serra Sol i un forn de vidre a
Romanyà de la Selva.
Edificis i elements catalogats
Els edificis i elements catalogats, il·lustren el que s’ha exposat per les àrees
d’expectativa arqueològica, i la seva major part es concentra en unes poques tipologies i
èpoques. En primer lloc, les esglésies i ermites romàniques (amb elements preromànics
en algun cas). En segon lloc, les construccions defensives i castells, d’origen medieval.
En tercer lloc, diverses cases del casc antic entre mitgeres i masos en sòl no
urbanitzable, representatives de la construcció dels s. XVII i XVIII.
Finalment, les edificacions de finals del XIX i inicis del XX, amb interès sobretot per la
composició i elements de façana, situades en l’eixample tradicional i les masies que hi
ha a les planes del Ridaura.

4.1.6. Espais verds urbans, espais lliures i espais periurbans
L’existència d’espais enjardinats o amb vegetació dins les zones urbanes millora la qualitat
de vida i percepció dels ciutadans envers del medi urbà, alhora que compleix una funció
ambiental (creació d’ombres, apantallament acústic, retenció de la contaminació atmosfèrica,
millora de la connectivitat ecològica...) i social destacable. No obstant, en el cas dels
municipis de la present Agenda 21, la funció d’aquests espais verds i espais lliures urbans,
pren una importància més relativa ateses les dimensions urbanes dels nuclis turístics, molts
en forma de ciutat jardí, i la proximitat del medi natural de les nombroses urbanitzacions
escampades en les zones de muntanya dels termes municipals de Castell-Platja d’Aro i Santa
Cristina d’Aro.
Sovint, aquests espais lliures dins els nuclis es tradueixen en petites o mitjanes places dures,
amb o sense vegetació, en consonància amb la tipologia de nuclis antics existents. En les
zones amb àrees de creixement més noves o eixamples són més freqüents els espais verds
més amplis amb ferms sorrencs i vegetació associada.
La proximitat natura – espai urbà dels municipis estudiats implica que prenguin un paper
més destacat aquells espais periurbans de transició entre el sòl urbà/urbanitzable i el sòl no
urbanitzable. La transició d’un sòl urbà al medi natural requereix d’espais tampó concebuts
específicament, impedint la degradació d’aquestes zones límit o perifèriques.
A continuació s’analitzen qualitativament els espais verds urbans, espais lliures i, sobretot,
els espais periurbans de transició dels diferents municipis de la present Agenda 21:

Castell-Platja d’Aro

Pel que fa al sistema d’espais lliures i la seva distribució al municipi a la següent figura
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s’observa que, exceptuant el Parc de Puig Pinell (sud-est) i el parc de Vallvanera (nord-oest),
la major densitat de zones verdes es concentra al nucli de Platja d’Aro, s’Agaró i Sant Pol.

Figura 4.1.17. Zones verdes segons el planejament vigent a Castell-Platja d’Aro

Font: Planejament vigent, 2010.

La majoria de les places ubicades al nucli de Platja d’Aro són places dures, encara que
vegetades, i amb qualitat urbanística (Plaça Europa, Plaça del Mercat, Plaça del Dr. Josep
Trueta, Plaça de la Sardana, Plaça Mercè Rodoreda, Plaça Abat Escarre, etc.). Tot i que a les
afores de la zona més densament urbanitzada s’hi troben parcs amb places toves, on s’hi ha
conservat la vegetació autòctona (Pinus pinea, Quercus ilex, etc) com són el Parc Puig-Pinell,
el Parc Josep Irla, el Parc Treumal.
Al nucli de Castell d’Aro destaca el Parc de Vallvanera per la conservació de la seva vegetació
natural, i el Parc Pau Casals i Defilló i la Plaça Pau Casals, com a places semitoves i
vegetades.
Tanmateix, cal considerar que la major part del creixement del municipi, sobretot en les
àrees més periurbanes i la zona d’eixample, és en forma de ciutat jardí per la qual cosa es
disposa d’espais lliures privats, que actuen de transició entre el sòl urbà i el sòl
urbanitzable.
Altrament, el nucli compta amb 12 polígons d’actuació que encara no s’han desenvolupat
completament, la majoria definits com a ús residencial urbà, per la qual cosa resten alguns
espais lliures (actualment camps de conreus, hortes o erms) d’esponjament entre la trama
urbana.
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El municipi disposa de moltes àrees de jocs infantils, fins i tot a les urbanitzacions:
-

A Platja d’Aro: paratge la Bòbila, Pinell Marina Port d’Aro, Platja Gran (a l’escola de
vela, al centre i a Cavall Bernat), Avinguda mediterrani Plaça skate, Plaça Avat
Escarrer, Plaça Dr. Josep Trueta, Plaça Josep Irla, Plaça Europa, carrer Víctor Català,
Plaça de la Sardana, travessera Cavall Bernat, Plaça Mercè Rodoreda.

-

A Castell d’Aro: Plaça Poeta Sitjà, Plaça Pau Casals, Plaça de Correus, carrer Via.

-

A s’Agaró: plaça Sant Pol, carrer Agaró, avinguda Sant Pol, carrer Puig Molí, carrer la
Selva a la Pineda del gironès.

-

A diferents urbanitzacions: carrer Ginebra (urbanització Dalmau), Plaça Hipólito
Centeno (urbanització Dalmau), Paratge urbanització Torrebosca, urbanització
politour, urbanització Mas Ros.

Figura 4.1.18. Parc Poeta Sitjà (plaça tova de Castell d’Aro), Parc dels Enamorats
(parc marítim que conserva els pins pinyers originals a Platja d’Aro), Parc dels
Estanys (zona humida), i Plaça Europa (plaça dura a Platja d’Aro), respectivament

Font: Elaboració pròpia, 2010.

Espais d’interès local i amb funcions connectores, integrats en la matriu urbana de
Castell-Platja d’Aro
El municipi de Castell-Platja d’Aro, atès el seu creixement urbanístic en taca d’oli, -a
excepció de les zones costaneres on la densitat urbanística és més elevada-, presenta molts
espais verds naturals que han quedat integrats dins la trama urbana, i que tot i suposar un
impacte irreversible, afavoreixen la connectivitat ecològica i l’esponjament dels espais
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urbans. Tanmateix, es considera prioritari el tractament de les zones periurbanes i la
transició amb els espais naturals.

Figura 4.1.19. Espais d’interès local, integrats en la trama urbana

Font: Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar POUM Castell-Platja
d’Aro, 2010.

Bosc d’en Candell. Al marge dret del Riudaura, quan la riera s’endinsa al nucli de Platja
d’Aro abans de desembocar al mar, hi ha el bosc d’en Candell que conté una pineda molt
interessant com a zona verda i espai de lleure de Platja d’Aro i associada al riu Ridaura. El
manteniment i conservació d’aquesta pineda podria anar lligat, i suposar un valor afegit, al
projecte d’endegament del Ridaura, la bassa de laminació dels Estanys i la previsió d’ubicarhi un passeig i un carril bici que ressegueixi el curs del riu.
Bassa de laminació del Parc Central. Com a mesura compensatòria lligada al pla parcial
dels Estanys es va crear aquesta bassa de laminació. Actualment, s’ha executat el projecte
d’obra hidràulica i estan pendents els treballs d’adequació de tot l’espai. Durant el treball de
camp ja es va observar la presència d’espècies lligades als ambients aquàtics.
Bassa de les Reinetes. Propera a la urbanització Mas Ros, en un punt baix que esdevé un
con de dejecció de les aigües d’escorrentia de diverses vessants muntanyoses adjacents, hi
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ha la bassa de les reinetes, que rep aquest nom per l’abundància d’aquesta espècie de
granota. L’interès d’aquesta zona rau en el fet de tractar-se d’una zona humida, amb
presència d’aigua permanent i amb vegetació natural associada. Alhora, aquest espai fa el
paper de bassa de laminació a partir de la recollida de les aigües d’escorrentia fins que
aquestes arriben a la riera de Fenals, just abans que aquesta creui la C-31 per entrar al nucli
urbà de Platja d’Aro.
Puig Pinell. Identificat com un dels pulmons verds del municipi de Castell Platja d’Aro, el
Puig Pinell es localitza a tocar a la línia de costa rodejat de creixements urbanístics. Al sud hi
ha la urbanització de s’Agaró, a l’est la línia de costa, al nord limita amb el Port Marina d’Aro
i a l’oest amb l’avinguda de s’Agaró i una zona d’equipaments i habitatges.
A part del seu paper com a zona tampó entre zones urbanitzades, des del punt de vista
paisatgístic el Puig Pinell té un paper destacat donat que és un punt elevat, molt proper a la
línia de costa, que esdevé un punt de referència des de diferents àmbits del municipi i
respecte les visuals obtingudes mar endins. El seu punt més alt esdevé un mirador privilegiat
sobre la platja gran i la badia de Sant Antoni de Calonge i Palamós. Alhora, des del punt de
vista social, el bosc del Puig Pinell és una zona d’interès, identitat i esbarjo pels veïns.
Val a dir que per la seva localització, el Puig Pinell es troba sotmès a moltes pressions
antròpiques i, entre els impactes ja presentats cal destacar la presència d’un càmping en el
seu interior.
Pineda d’en Bas. Amb el desenvolupament del turisme a la zona de Platja d’Aro van
començar a aparèixer les primeres colònies estiuenques a la zona més propera a la platja
gran. Una de les primeres zones van ser els xalets de segona residència de la Pineda d’en
Bas on es va respectar en gran mesura la vegetació existent i avui dia encara es manté bona
part de l’antiga pineda. Amb això es considera que aquesta zona té un valor paisatgístic,
cultural i històric ja que conserva molts pins centenaris, integrats en les zones enjardinades
de les vivendes i en els carrers, i convertint-se en una zona característica del municipi.
Parc dels Enamorats. A primera línea de costa, al nord del port marítim de Platja d’Aro, hi
ha una pineda molt emblemàtica anomenada Parc dels Enamorats. Aquesta pineda,
actualment molt freqüentada i emprada com a aparcament durant l’època d’estiueig,
representa una de les poques pinedes que es van conservar amb el desenvolupament de la
primera línea de costa al municipi i es considera que té valor paisatgístic i històric.
Pineda de Treumal (Puig d’en Pitxolí). Representa un dels punts elevats i de referència de
la zona de costa, juntament amb Puig Pinell. El turó de Treumal, des del punt de vista
geomorfològic, és l’únic espai que permet l’aproximació per al manteniment de la
connectivitat entre les Gavarres i la línea de costa. Cal tenir en compte, però, que tot i que
l’estat de conservació d’aquest espai generalment és bo, pateix al seu perímetre una pressió
important per la presència d’urbanitzacions, així com per la presència de punts
d’abocaments incontrolats de deixalles domèstiques.
Bosc d’en Provençal. El Bosc d’en Provençal és una zona forestal amb retalls de vegetació
arbustiva ubicada entre el nucli de Castell-Platja d’Aro i la zona de Sant Pol i S’Agaró, just al
límit amb Sant Feliu. Aquest bosc, entremig de zones urbanitzades i de conreus. és una de
les darreres zones verdes properes al litoral que queden en una de les àrees més
urbanitzades de la comarca i per aquest motiu està identificat com a sòl de protecció
especial pel Pla Director Territorial de l’Empordà.
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Bosc de la Gramoia. Ubicat entre el Puig Pinell i la plana agrícola en direcció oest,
d’importància per la connectivitat ecològica.

Alhora, a nivell municipal, cal destacar l’important paper de la zona tant des del punt de
vista paisatgístic com de connectivitat ecològica entre el PEIN de les Gavarres i el Massís de
Cadiretes. L’estat de conservació es pot considerar regular i cal tenir en compte que la
pressió antròpica és important.

Figura 4.1.20. Pineda d’en Bas i Puig Pinell amb vistes al Club Nàutic, respectivament.

Font: Google Earth, 2010.

; Es detecta un elevat potencial natural a Castell-Platja d’Aro, amb espais lliures
conservats i espais seminaturalitzats dins la trama urbana.

; Els espais públics i les zones verdes de Castell-Platja d’Aro tenen una considerable
qualitat urbanística.

; Hi ha punts d’abocament incontrolat i hiperfreqüentació en espais naturals periurbans
amb interès local, a la Pineda de Treumal, al Puig-Pinell, al Bosc d’en Provençal, etc.

Santa Cristina d’Aro

En general, al municipi de Santa Cristina, la transició entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable
es dóna de forma progressiva, però amb diversos espais buits en el sòl urbà (camps de
conreu, erms, hortes, etc) conseqüència del creixement urbanístic mitjançant plans parcials
desconnexos.
El nucli de Santa Cristina d’Aro, per la dinàmica urbanística de desenvolupament mitjançant
Plans parcials, presenta molts espais buits i sovint no segueix un criteri urbanístic
homogeni.
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El municipi disposa de diferents zones d’equipaments i espais lliures, bona part d’ells, fruit
de cessions de terrenys provinents del desenvolupament dels Plans Parcials. Tant en un cas
com en l’altre, el POUM completa la previsió de tots aquests espais, preveient la seva
connexió a través de la xarxa viària i de passejos de vianants, per tal d’estructurar un
conjunt funcional únic. El conjunt d’espais lliures conforma una anella verda, a partir del
parc fluvial que es preveu a tot el llarg del riu Ridaura, tant en l’àrea urbana com en els nous
sectors urbanitzables. El POUM aprofita per altra part, les rieres i torrents existents per
completar l’estructura d’espais lliures en sentit nord-sud.
El conjunt d’espais lliures del nucli urbà central, serveixen per reforçar l’estructura de
passejos peatonals, enllaçant i facilitant l’accés als tres eixos principals que formen en sentit
transversal el carril bici Girona - Sant Feliu, l’eix comercial del carrer Teulera, i el parc fluvial
del Ridaura.
Aprofitant el nou parc fluvial i el carril bici de Girona a Sant Feliu es possibilita una anella
verda que permet disposar d’una xarxa de carril bici, i de vianants al voltant del nucli urbà
central de Santa Cristina
Les principals zones verdes públiques del municipi són places toves i vegetades (Plaça del
President Irla, Passeig de l’Estació, Plaça Salvador Bonet, Plaça del Mercat, i la Plaça Mossèn
Baldiri Reixach), a excepció de places del nucli antic, que són places dures, com la Plaça del
Pedró.
La major part de les zones verdes i els espais lliures de les urbanitzacions del municipi són
de propietat privada.
El municipi disposa d’espais públics amb jocs infantils ubicats a la Plaça Salvador Bonet, a la
Plaça President Irla i a la Vella Pedra. Així mateix, la urbanització Mas Trempat té una zona
de jocs pública al costat de la piscina.
La previsió del sistema general d’espais lliures públics del POUM de Santa Cristina d’Aro,

2
100 m2 de sostre residencial
; respon a la proporció de 73,53 m d’espais lliures per casa
2

màxim admès, molt per sobre del mínim exigit de 20 m d’espais lliures per cada 100
m2 de sostre.

Per altra banda, els nuclis de Solius i Romanyà de la Selva són agrupacions de masies i són
entitats de caràcter rural, que el Pla Director Territorial de l’Empordà defineix com a àmbits a
conservar per al seus valors tradicionals. En aquest sentit, són zones urbanes integrades en
l’entorn natural.
La transició entre el nucli urbà i el sòl no urbanitzable està tractada, en general,
adequadament, amb zones d’hortes, conreus i espais enjardinats.
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Figura 4.1.21. Plaça Mossèn Baldiri Reixach, Plaça del Mercat, Plaça Salvador Bonet, Plaça
del Pedró, Avinguda Països Catalans i Passeig de l’Estació.

Font: Elaboració pròpia i Google Earth, 2010.

4.1.7. Qualitat dels diferents espais públics

Una anàlisi qualitativa dels espais públics que exclogui els espais lliures i els verds urbans,
analitzats anteriorment, s’ha de centrar preferentment en les característiques de la vialitat
intramunicipal. És a dir, es valora positivament un tractament de la vialitat que prioritzi la
mobilitat de vianants, tot pacificant el trànsit, amb una correcta gestió de les zones
d’aparcament, i un espai urbà que transmeti sensació de confortabilitat i seguretat.
En aquest sentit, cal fer notar que l’apartat de mobilitat de la present memòria valora també
la qualitat de la vialitat i, per tant, es pot consultar aquest apartat per una anàlisi en detall.
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En general, és destacable la importància de les urbanitzacions aïllades en l’estructura urbana
dels municipis de la present Agenda 21. Altrament, en els nuclis antics de Castell d’Aro,
Santa Cristina d’Aro, Romanyà i Solius hi abunden els carrers estrets i irregulars, fet que
suposa que els paviments siguin de plataforma única sense voreres, generant una major
comoditat pels vianants però alhora més inseguretat viària.

Castell-Platja d’Aro

El municipi de Castell-Platja d’Aro està format per tres nuclis principals, Castell d’Aro, Platja
d’Aro i S’agaró, als quals s’afegeixen urbanitzacions més disperses com Mas Nou-Mas Semi
o Mas Ros. En aquest context, els eixos de la xarxa viària territorial també es poden
considerar eixos estructurants del municipi. És el cas dels vials següents:
-

Carretera de Platja d’Aro a Castell d’Aro o avinguda de Castell d’Aro (GI-662)

-

Carretera de Palamós a Santa Cristina d’Aro (C-31)

-

Carretera de Castell d’Aro a S’Agaró (GI-6621)

-

Carretera de Santa Coloma de Farners a Palamós o avinguda de S’Agaró (C-253)

-

Carretera de Circumval·lació (GI-665)

-

Carrer Tramuntana (GI-666)

Al municipi de Castell-Platja d’Aro, es poden distingir entre tres tipus d’espais per als
vianants i les bicicletes:
-

La vialitat pròpiament urbana, que es troba a Castell d’Aro, a Platja d’Aro i a
S’Agaró

-

La vialitat interurbana que inclou els vials de connexió esmentats anteriorment (C31, GI-662, GI-666) més les carreteres de menor importància que connecta els
tres nuclis amb les urbanitzacions.

-

La vialitat de les urbanitzacions, que es pot considerar un entremig entre la
vialitat urbana i la vialitat interurbana i que sovint presenta un ferm en molt mal
estat.

Entre aquests tres tipus de vialitat, l’urbana és l’única que presenta condicions acceptables
per la mobilitat dels vianants i de les bicicletes, sobretot a la zona comercial i turística. En
tots tres nuclis (Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró), es troben carrers amb segregació
calçada/vorera i carrers amb calçada de plataforma única, en general les cruïlles estan
dotades de passos de vianants.
Pel que fa l’anàlisi del conjunt de les urbanitzacions (Mas Semi, Mas Nou, Mas Ros, Can
Manel, Cim d’Aro) la pràctica totalitat dels vials de les urbanitzacions són vials bidireccionals
sense delimitació dels carrils de pas ni de l’espai d’aparcament. En general aquests vials
disposen de voreres, però aquestes són estretes, discontínues amb trams no pavimentats.
Excepte en alguns trams aïllats (part més cèntrica del Mas Nou), en la totalitat dels itineraris
no es respecten els criteris del Codi d’accessibilitat pel que fa al pendent. Existeix una zona
del Mas Nou de recent urbanització amb un espai vial de característiques diferents, és a dir
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una calçada més estreta, de plataforma única, amb un espai per als vianants més ample i de
millor qualitat que a la resta de zona.
El fort pendent a les urbanitzacions que obliga la carretera a pujar en zig-zag i la gran
superfície de les parcel·les creen una estructura de la xarxa viària amb molt poques cruïlles.
Aquestes cruïlles estan resoltes amb prioritat a la dreta, fins i tot en el cas de les cruïlles
amb eixos principals, com ara l’avinguda de Romanyà al Mas Nou. Hi destaca l’absència de
passos de vianants. S’han detectat alguns elements reductors de velocitat i senyals de
limitació de velocitat i de zona residencial.
Així, l’espai vial de les urbanitzacions és molt poc adient a la mobilitat a peu. Les voreres
són estretes, discontínues, amb un fort pendent, la superfície de les parcel·les crea barreres
infranquejables per als vianants, la monofuncionalitat i l’aïllament d’aquestes zones fan de
l’anar a peu un mode molt poc competitiu. D’altra banda, cal destacar que els intents de
pacificació com ara la implantació d’un senyal de zona residencial a l’entrada de la zona de
Cim d’Aro són inútils, ja que no es pot esperar que els vehicles vagin a una velocitat inferior
a 20 km/h en vials de caràcter interurbà.
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 connexitat és molt baixa i el pendent és molt fort,
superior al 12% en molts casos, i sovint el pendent es troba aixecat o en mal estat.

Tot i que en els nuclis de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró no s’hi detecten aquests
problemes de vialitat, sovint els vehicles aparquen en zones prohibides o sobre la vorera,
sobretot en èpoques on el turisme és més important.
Pel que fa a les zones d’aparcament públic, Castell-Platja d’Aro compta amb aparcaments a
Masia Bas (204 places), Plaça Enric Morera (317 places), Plaça Europa (1.089 places), Parc
dels Enamorats, davant Eroski (204 places), davant Cines (317 places), carrer Siena (84
places), Estació d’autobusos (90 places), Ridaura (138 places), carrer La Vila (72 places),
avinguda de la Platja (18 places), avinguda de la Llum (36 places) i Sala Polivalent (20 places).
El balanç de l’oferta i de la demanda d’aparcament mostra un superàvit global, i teòric
aproximat, de més de 17.000 places a tot el municipi. En canvi, es pot considerar que en
període estival, més de 4.000 vehicles necessàriament han d’aparcar a la via pública.
Finalment cal dir que el municipi de Castell-Platja d’Aro encara ha de fer esforços per la
supressió de barreres arquitectòniques per persones amb mobilitat reduïda i s’hi detecten
problemes de cablejat aeri en mal estat, fins i tot en les zones més turístiques i comercials.
Als nuclis de Castell d’Aro, Platja
arquitectòniques per a les persones
; d’incivisme pel que fa a l’aparcament,
sobre les voreres. En aquest sentit,
aprovat.

d’Aro i s’Agaró encara s’hi troben barreres
amb mobilitat reduïda i s’hi detecta problemes
ja que sovint s’estaciona en zones no permeses o
el municipi compta amb un Pla d’accessibilitat

Algunes línies elèctriques de baixa tensió i línies telefòniques en els nuclis antics del

; municipi són aèries, amb l’empobriment de la qualitat de l’espai públic que això suposa,
arribant a trobar-se punts d’elevada acumulació de cables.
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Figura 4.1.22. Voreres en mal estat i insuficients a Castell d’Aro, rampa per a cotxets i persones amb
mobilitat reduïda a la llar d’infants de Castell d’Aro, i cablejat aeri al nucli de Platja d’Aro,
respectivament

Font: Elaboració pròpia, 2010.

Santa Cristina d’Aro

El POUM de Santa Cristina d’Aro preveu una estructura viària bàsica que connecti les
diferents àrees urbanes a partir de les vies d’accés al municipi. Aquesta xarxa viària local,
que ja existeix en bona part, es complementa per tal de facilitar l’accés a les diferents àrees
del nucli central i potenciar la connectivitat transversal, tot adequant-se a les preexistències
actuals.
La xarxa viària bàsica del municipi és sosté per les següents vies transversals:
-

El Carrer Teulera

-

El Carrer Carrilet-C/ Estació-Ctra. A Platja d’Aro (al nord del C/ Teulera)

-

L’Avinguda del Ridaura (al sud del C/ Teulera)

Aquests eixos de connectivitat est-oest es complementen amb diferents eixos nord-sud:
-

C/ Pere Geronès

-

Avinguda. Roca de Malvet

Aquesta xarxa permetrà la superposició d’una trama viària peatonal i de carril bici en bona
part del seu recorregut, per tal de 1) connectar les principals zones verdes i espais lliures
urbans (Parc fluvial, Plaça del Mercat, Plaça Mn. Baldiri Reixach) i equipaments (CEIP Pedralta,
Ajuntament, Policia Local,...); i 2) connectar amb els principals camins i vies rurals
conformant una xarxa de camins pedestres i cicloturístics.
Actualment el municipi no disposa de carrers peatonals o carrers amb zones de prioritat
invertida. En aquest sentit el nucli urbà de Santa Cristina té una baixa jerarquització del viari
al trànsit rodat.
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Les barreres arquitectòniques tampoc estan resoltes en el conjunt del municipi. Tot i que
l’Ajuntament està avançant en la supressió de barreres (per exemple al carrer Teulera,
l’avinguda de l’Església, el carrer Pere Geronés i força places), encara hi ha carrers poc
accessibles. Un altre aspecte també a destacar, és que moltes de les voreres no presenten
una amplada suficient per permetre el pas de la població minusvàlida, i si la presenten
l’arbrat viari o altres elements del mobiliari urbà n’impedeix el pas.
Cal també destacar que dins el nucli urbà apareixen diferents carrers sense asfaltar i d’altres
sense voreres (per exemple el carrer Xaloc o part del carrer Dr. Flemming).
A nivell d’aparcament privat, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, el nombre
d’habitatges familiars amb places de garatge és molt elevat. Per tant, es pot considerar que
es tracta d’un municipi amb pocs problemes d’aparcament, excepte en alguns períodes dels
mesos d’estiu.
A nivell dels aparcaments en superfície, estan ubicats al costat dels principals equipaments
(per exemple a la zona esportiva), a l’entorn de la nova seu de l’Ajuntament i la Policia
Municipal, a la plaça del Mercat, a la plaça del Mn. Baldiri Reixach, i al final del carrer Gaziel.
A banda d’aquestes zones d’aparcament hi ha diferents carrers on hi ha aparcament lliure en
superfície (carrer Teulera, el carrer Dr. Casals, el carrer Comerç o l’avinguda Ridaura).
D’aquests carrers al C/ Teulera i la Plaça Mn. Baldiri Reixach hi ha regulació de l’aparcament
en zona blava.
Actualment a Santa Cristina hi passen dues línies de transport públic interurbà: Sarfa i Teisa.
Teisa ofereix un itinerari Girona-Sant Feliu de Guíxols amb un total de 15 expedicions diàries
(des de les 7,13 hores fins a les 21,53 hores).
Sarfa ofereix un itinerari Girona-Palafrugell amb un total d’unes 10 expedicions diàries.
En el municipi hi ha tres parades de bus situades al C/ Teulera i a la Ctra. a Platja d’Aro i una
altra a Mas Trempat. També hi ha una parada de taxis a la plaça del Mn. Baldiri Reixach.
Per últim, deixar constància que en general les línies elèctriques de baixa tensió i les línies
telefòniques en el nucli antic de Santa Cristina d’Aro són aèries, amb l’empobriment de la
qualitat de l’espai públic que això suposa, arribant a trobar punts d’elevada acumulació de
cables. Així mateix molts carrers, sobretot a les urbanitzacions presenten un ferm irregular i
en mal estat i un estat considerable de degradació.
Aquesta situació no és aplicable en les zones d’eixample o nova urbanització, on les voreres
són amples, l’espai d’aparcament a la via pública es troba ben delimitat i no es genera la
confusió d’espais d’aparcament i trànsit de persones i vehicles, i on el cablejat elèctric i
telefònic ja es troba soterrat adequadament.

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.
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Figura 4.1.23. Vorera amb obstacles i insuficient per al pas de persones amb mobilitat reduïda al carrer
Travessia Camp Bach, i cablejat aeri a diferents carrers del nucli antic de Sant Cristina, respectivament.

Font: Elaboració pròpia, 2010.

4.1.8. Xarxa de camins rurals i accessibilitat als espais naturals
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 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.

Figura 4.1.24. Xarxa de camins i xarxa
bàsica als municipis de l’Agenda 21 per on
hi ha establerts senders i itineraris

Font: Elaboració pròpia, 2010.
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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 i 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.

Xarxa de senders
Al Baix Empordà existeix una xarxa de senders expressament dissenyats per fer a peu i
balizats segons la normativa internacional, i que és oficial de Senders de Catalunya (FEEC–
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya).

Figura 4.1.25. Xarxa de senders dels municipis de l’Agenda 21

Font: Consell Comarcal del Baix Empordà, 2010.

Els itineraris proposats són de temàtica natural, ecològica, cultural, històrica, popular, etc.
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La xarxa de senders està senyalitzada segons la normativa internacional que inclou els
senders de gran recorregut -GR-, els petits recorreguts -PR- i els senders locals -SL-. Alhora,
tot un seguit de panells interpretatius instal·lats en diferents punts proporcionen informació
(en cinc idiomes) del patrimoni natural, històric i cultural.
En punts estratègics, les anomenades taules de paisatge ajuden a interpretar les vistes
panoràmiques. Existeixen publicacions específicament destinades a suggerir excursions per
la comarca a les diferents oficines de turisme.

Castell-Platja d’Aro

Ruta de Sant Marc i Riera de Molins
Se surt de Platja d’Aro en direcció a la urbanització del Mas Nou per l’avinguda de Fanals. Es passa per
davant de l’església de Santa Maria de Fanals, del s. XVIII, on s’hi troba un pal indicador (900 m). Se
segueix el camí recte per l’asfalt amb la referència de les marques grogues i blanques del PR-C 116. A
la següent cruïlla s’hi troba un altre pal indicador que diu “Vall de Molins”. Es segueix recte amb les
marques del mateix color. A 500 m, a la meitat d’una recta i després d’una torre elèctrica abans de la
barrera que dona accés al Mas Nou, es gira a la dreta deixant l’asfalt. S’hi troba una cruïlla amb un
arbre al mig i es segueix recte. l Després d’una estona de revolts i de pujar i baixar, aproximadament 2
Km, es troben uns camps que travessen fins al final. Les marques de colors es troben en els pals
elèctrics de l’esquerra del camp. Un cop deixat el camp es segueix pujant pel camí i a la següent cruïlla
es gira a l’esquerra deixant la pista principal. El camí passa per darrera la masia de Can Tirans. Un pal
indicador anuncia la Vall de Molins. Ara es segueix el camí de baixada fins a la riera de Molins, on es
troba un altre pal indicador. Temps estimat per recórrer aquest tram: 1 hora i 30 min.
La pista gira a l’esquerra on hi ha un pal indicador i a la dreta el riu. Es canvien les marques grogues i
blanques i es prenen les de color verd i blanc. El camí dóna la volta i comença a pujar paral·lel al de
baixada. A la primera cruïlla es gira a l’esquerra, on hi ha un rètol del Mas Pi, deixant les marques
verdes i blanques. Opcionalment, a 600 m, es pot visitar l’església de Santa Maria de Fanals d’Amunt,
del s. X d’estil preromànic, i la font de Can Marsillach. Per fer-ho cal seguir recte les marques verdes i
blanques. Un cop feta la visita, es torna a la cruïlla anterior i es pren el camí que passa per davant del
Mas Pi, que va pujant dins a la masia de Can Tirans. Es gira a la dreta per una pista ampla, de baixada,
fins trobar la carretera del Mas Nou, cap a l’esuqerra que porta a Platja d’Aro passant per Fanals.
Temps estimat per recórrer la totalitat de la ruta: 2 hores i 30 min (10 Km).

Ruta de les Cales i Roques Martines
Opció 1: Recorregut mixts de mar i muntanya (9,6 Km). Se surt des del final de la Platja Gran de
Platja d’Aro, on hi desemboca el riu Ridaura i on comença el carril bici, al costat de la caseta de la Creu
Roja del Passeig Marítim. Es segueix el GR amb marques de color vermell i blanc que va vorejant la
riera del Ridaura.
S’arriba al pont de la carretera general (600 m), on es gira a l’esquerra i es segueix tota l’estona pel
costat de la carretera. Es passa la primera rotonda i es voreja el port d’Aro fins a trobar un pal
indicador, uns metres abans d’on comença el carrer Punta Prima. Es continua per aquest carrer i al final
es deixa l’asfalt, pujant unes escales i es creua la pineda per arribar a la Cala Sa Conca (960 m). Es
travessa la platja i es fa tot el camí de ronda vorejant la costa fins a la badia de s’Agaró (2,6 Km).
Seguint paral·lels al mar per un passeig de fusta fins a trobar un pal indicador. Aquí es canvia a les
marques de color groc i blanc, que porten al carril bici. Cal seguir per la vorera de color vermell. Es
passa la 1a rotonda, la 2a i es gira per la vorera del costat dret. A pocs m s’hi troba una tercera
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rotonda, molt més gran, que és la carretera de Sant Feliu de Guíxols a Platja d’Aro. Es creua la carretera
i s’enfila el carrer que queda en front, carrer Francesc Isgleas, per prendre el carril bici a la dreta.
D’aquí fins a Castell d’Aro hi ha 2,6 Km. Més endavant, el carril bici creua el Ridaura per un pont de
formigó i arriba a Castell d’Aro, al costat de l’antiga estació del tren, on hi ha un petit estany i uns pals
indicatius. En aquest punt s’enllaça amb l’opció 2
Opció 2: Recorregut de muntanya (4,5 Km). Al costat de l’antiga estació de tren de Castell d’Aro i un
petit estany hi ha un pal indicador assenyalant la direcció de Roques Martines. Les marques són de
color verd i blanc. S’ha de creuar la Plaça del Poeta Sitjar i girar a la dreta pel carrer Passeig Castell i
Mar. Seguir entre les cases direcció al barri de Crota, paral·lels a la carretera que porta a Platja d’Aro.
Quan s’han fet 750 m, es gira a l’esquerra, on s’hi troba un pal indicador de Roques Martines. Es pren
el carrer del Mas Semi i al final s’hi troba un altre pal indicador. Es segueix recte i a la següent cruïlla
es gira a l’esquerra fins a trobar una casa amb el rètol “Les hortènsies”, on es torna a girar a l’esquerra.
Aquest camí porta al Mas Fossei, i davant de la porta de ferro de la casa surten les escales i el sender
que va agafant alçada fins a arribar a Roques Martines, on la panoràmica de la vall d’Aro és
extraordinària. El camí surt a un carrer asfaltat de la urbanització Cim d’Aro on hi ha un pal indicador
que diu Cim d’Aro. Es va baixant fins a trobar un revolt molt tancat on es deixa l’asfalt i es segueix el
camí recte. De seguida s’entra a l’urbanització i es pren el carrer asfaltat que puja una mica i després
de baixada tota l’estona, fins a trobar la carretera del Mas Nou, on hi ha un pal indicador de Fanals. Es
gira a la dreta i la carretera torna a Platja d’Aro passant per l’església i el barri de Fanals. Temps
estimat per recórrer la totalitat de la ruta: 4 hores i 15 min (14,100 Km).

Santa Cristina d’Aro

Ruta dels Menhirs, Dolmens i Suros Centenaris
Opció 1. Surt des de l’església de Santa Cristina d’Aro. Al final de l’avinguda de l’església hi ha un pal
indicador a Roca Rovira amb marques grogues i blanques PR-110. Es passa pel Mas Grill i el Mas Petit.
Recorreguts 1.950 m, es deixa la pista i es gira a l’esquerra per un camí que es va estrenyent poc a poc
i va revoltant fins a dalt (2 Km) on hi ha un pal indicador i a 20 m la carretera de Romanyà. Es gira a
l’esquerra per la carretera, i a 1.100 m s’hi troba un pal indicador de “Puig d’en Ponç”. Es deixen les
marques i es segueix per la carretera. Un cop fets 300 m, es deixa l’asfalt i es gira a la dreta en
direcció Romanyà de la Selva, retrobant les marques de color groc i blanc per un camí que fa baixada i
porta a una pista més ampla, i posteriorment a la font de la Castanyeda (1,5 Km). Després se segueix
la pista fins a trobar el poble de Romanyà de la Selva. Abans de continuar la ruta és visita obligada
l’església de Romanyà i els seus voltants.
Opció 2. Es puja en cotxe a Romanyà de la Selva i es comença a caminar des d’aquest lloc. Se surt del
poble seguint les marques del GR-92 vermelles i blanques, i s’agafa la carretera que porta a Calonge.
Al cap de poc, en una recta a la dreta indica la font del Prat. Es deixen les marques del GR-92 i es pren
el camí que porta a la font. Al final del prat, al costat de la font, hi ha un indicador que marca un camí
poc visible que va vorejant un petit rierol. Tot seguit, a la fondalada, s’hi troba una magnífica alzina
surera centenària, i més endavant una altra. El camí gira a l’esquerra seguint unes fites que indiquen el
terme de la propietat fins a trobar una pista que cal seguir en direcció cap a l’esquerra i que porta a
una altra alzina centenària. Seguint el camí s’arriba a la carretera, davant del cementiri on està
enterrada l’escriptora Mercè Rodoreda. A 60 m, a la dreta, s’hi troba un pal indicador i les marques
vermelles i blanques del GR, que condueixen per l’antic camí a la font Josepa. Abans de continuar es
pot visitar el Dolmen d’en Daina, a uns 200 m a l’esquerra en direcció a Calonge. Es tracta d’un
sepulcre megalític que va ser construït entre el 2200 i el 2700 aC. La següent para és la font Josepa,
una de les més visitades del Massís de les Gavarres. Es segueix fins a trobar la pista que porta al Puig
d’Arques. Es gira a l’esquerra, es pren la pista que torna a Romanyà (2,7 Km) passant pel Mas Poncet.
En aquest punt hi ha tres maneres de retornar al poble:
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-

Continuar pel lloc per on s’ha pujat a Romanyà. Temps estimat 1 hora i 45 minuts (6,3
Km).

-

Prendre la carretera asfaltada fins a l’antiga estació de tren de la Font Picant (actualment
un restaurant) i agafar el carril bici fins a Santa Cristina. Temps estimat de 2 hores (7,4
Km).

-

Travessar el nucli de Romanyà i agafar la carretera de terra que passa pel mig de la
urbanització de Bell-lloc fins a l’antiga estació de tren de la Font Picant (actualment un
restaurant) i agafar el carril bici fins a Santa Cristina, Temps estimat 1 hora i 45 minuts
(6,5 Km).

Temps estimat per recórrer l’itinerari seguint l’opció 1: 4 hores i 30 min (16,5 Km), cal afegir l’opció de
retorn. Per a l’opció 2: 2 hores i 25 min.

Ruta de les Gorges de Salenys
Opció 1. Se surt de l’antiga estació del tern petit de Santa Cristina d’Aro, anomenada Carrilet, a Belllloc, seguint el carril bici en direcció a Girona. Es passa per l’antiga estació del tren de la Font Picant,
actualment convertida en restaurant. També hi ha l’opció d’arribar fins a aquest punt amb el cotxe i
començar a caminar des d’aquí.
Se segueix el carril bici fins a arribar al pont de Salenys, un dels més ben conservats per on circulava el
carrilet. En aquest punt es gira a la dreta per la pista que porta a la planta embotelladora de l’aigua de
Salenys. Aquí, el camí voreja la fàbrica al costat del riu, pel costa dret. Després de creuar diversos cops
el riu, s’arriba a l’afluent de la riera de Panedes. De dalt ve un camí que es fa servir per tornar. Es
segueix pel costat del riu i es travessa un pont penjat. Al cap de poc s’arriba a la primera gorga,
anomenada el Pou de les Gorges. Es remunta el riu per la banda dreta on hi ha uns passamans i
esglaons. Una passarel·la porta a la banda esquerra, i més amunt, s’arriba al “Resal de la Murtra”. Es
supera la gorja pel costat esquerra i es passa una altra passarel·la. Després de remuntar una estona pel
costat del riu es troba un pont, i seguidament “les escales del Diable”, que pugen un desnivell de 60m
anomenat “el Salt del Llop”, fins a arribar a un pont penjat de fusta que ajuda a creuar a l’altre costat.
Passat el pont penjat, es pren el camí que a pocs metres arriba a una pineda. Es gira a la dreta, i de
seguida a l’esquerra pel mig dels pins. Es troba una pista que segueix el GR amb marques blanques i
vermelles, que segueix per l’esquerra fins a la propera cruïlla, on s’agafa el camí de la dreta, seguint el
GR fins a trobar la pista on hi ha un rètol que indica un camí per anar a la “Font de Panedes”, un cop
passada la font, en un marcat revolt cap a l’esquerra, hi ha un corriol a mà dreta que baixa fins al riu.
Des d’aquest punt el retorn és desfer el camí.
Opció 2. Amb el cotxe s’arriba a la planta embotelladora de Salenys. Es surt de Santa Cristina d’Aro en
direcció a Girona, un cop a la variant s’agafa la primera sortida i una pista de terra que comença al
costat del càmping en direcció oposada a la que es venia. Al final es gira a l’esquerra i, un cop creuat el
carril bici, la pista porta directament a la fàbrica. Des d’aquest punt cal seguir les indicacions de la
primera opció.

Cicloturisme i Centres BTT
La comarca del Baix Empordà conserva una àmplia xarxa de camins rurals allunyats de les
grans vies de comunicació. Són camins aptes per fer amb bicicleta pedalant a poc a poc, per
poder admirar tranquil·lament els paisatges que formen la comarca i per conèixer tots i
cadascun dels valors patrimonials. A la plana és on es desenvolupa la major part de la xarxa
que enllaça, però, per camins i carreteres, amb les zones costaneres de la vall d’Aro i del
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corredor de Palafrugell. Al sud de la comarca, cal destacar la recuperació, com a carril bici,
de l’antic traçat de tren de Sant Feliu de Guíxols a Girona.
La xarxa de cicloturisme està balisada amb una senyalització pròpia adaptada d’altres
models europeus. El pictograma de la bicicleta ajuda a seguir el camí que porta als punts
més bonics de la comarca. Alhora, tot un seguit de panells interpretatius instal·lats en els
punts més interessants proporcionen informació del patrimoni natural i cultural. A més a
més, en punts estratègics, hi ha zones de descans equipats.
Als municipis de l’àmbit d’estudi existeix la via ciclista corresponen al tram de la via verda
que travessa Santa Cristina d’Aro, Castell d’Aro i Platja d’Aro. Aquesta via, la ruta del
Carrilet, connecta Girona i Sant Feliu de Guíxols, té 39,7 Km, un desnivell 0,5%, i un centre
BTT a Castell d’Aro.
Figura 4.1.26. Via verda - ruta del carrilet i centre BTT de Castell d’Aro

Font: Consorci vies verdes de Girona i elaboració pròpia, 2010.

Altrament hi ha altres rutes cicloturístiques a l’àmbit de l’Agenda 21 que es descriuen a
continuació (veure figura 4.1.22):
Ruta 1- La Vall d’Aro. Ruta de 8,9 Km que amb un desnivell acumulat de 30 m ressegueix en part
l’antic recorregut del Carrilet.
Ruta 2 - El Ridaura. Ruta de 16,8 Km que amb un desnivell acumulat de 100 m transcórrer pels
paisatges baixempordanesos.
Ruta 3 - El Castell de Solius. Transcórrer per paratges de gran bellesa, i amb un total de 6,3 Km,
permet descobrir el castell de Solius.
Ruta 4 - La vall de Sant Amanç. Amb un total de 6,7 Km (150 m de desnivell) la ruta ressegueix
pistes i camins de dificultat.
Ruta 5 - L’ermita de Sant Elm. La ruta és de gran bellesa paisatgística ja que es té una magnífica visió
sobre la badia de Sant Feliu de Guíxols i transcórrer per corriols i camins no exempts de dificultat.
Són 6,5 Km i 130 m de desnivell acumulat.
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Ruta 6 - El Puig Gros. Ruta circular que permet l’ascens a un dels cims més emblemàtics de
l’Ardenya: el puig Gros. En total són 11,4 Km i 290 m de desnivell.
Ruta 7 - Volta per l’Ardenya. La ruta, amb 30,27 Km i un desnivell acumulat de 680 m, permet
recórrer el massís de l’Ardenya, des de Sant Feliu de Guíxols fins a Solius. Dificultat alta.
Ruta 8 - La Gavarra marítima. És una ruta difícil, tant pel seu desnivell (600 m) com per alguns trams
tècnics i pel quilometratge acumulat (25,9 Km).
Ruta 9 - El Puig d’Arques. La bellesa del recorregut compensa els esforços que suposa. Són 25,9 Km
i 605 m de desnivell acumulat.

Figura 4.1.27. Rutes cicloturístiques a l’àmbit de l’Agenda 21

Font: Consell Comarcal del Baix Empordà, 2010.
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Senders de Gran Recorregut (GR)
Els senders de gran recorregut (GR), de petit recorregut (PR) i senders locals (SL) formen part
de la xarxa de senders de Catalunya, impulsada i mantinguda per la Federació d’Entitats i
Excursionistes de Catalunya (FEEC).
El GR, com a màxima expressió del territori atravessa en direcció Nord-sud la comarca del
Baix Empordà. A l’alçada de Palau-sator es divideix de manera que es pot optar per conèixer
l’interior caracteritzat per les Gavarres, zona privilegiada, de bosc mediterrani amb alçades
màximes de 532 metres, o prendre el camí de costa i descobrir la particularitat dels camins
de ronda i poblacions litorals. Posteriorment, ambdós camins s’uneixen novament a Sant
Feliu de Guíxols, mentre que la resta de la xarxa formada per PR i SL permet descobrir els
racons de la comarca.
A l’àmbit d’estudi s’hi troba el:
GR-92 Sender del Mediterrani (583 Km)
El traçat d’aquest sender segueix tot el litoral català, mostrant la diversitat de cales, platges i paisatges
mediterranis, així com les serres litorals. Comença a Portbou i es dirigeix a Llançà. Des d’aquí baixa als
Aiguamolls de l’Empordà, de gran interès ornitològic, travessa el riu Fluvià i arriba a les runes gregues
d’Empúries. Després de pujar al massís del Montgrí, baixa a Begur i a Palafrugell. Seguidament passa
per la serra de les Gavarres i passa per les conegudes poblacions de Sant Feliu de Guíxols, Tossa de
Mar i Lloret de Mar. Seguidament s’enfila a la serra del Montnegre i el Corredor. Després del poblat
ibèric de Puig Castellar arriba a Santa Coloma de Gramanet, travessa el Besòs i voreja Barcelona per la
serra de Collserola.
La vista sobre la mar no es perd anant cap a Sitges, i després a Albinyana, Tarragona i Constantí, des
d’on torna a la costa per Cambrils. Seguidament torna terra endins fins que surt al mar per l’Ametlla de
Mar. En arribar a l’Ampolla travessa el delta de l’Ebre per Amposta, puja la serra del Montsià i baixa a
Ulldecona.

Camins de Ronda
Els camins de Ronda són una singularitat de l’Empordà. Es tracta de camins que voregen la
costa i que han tingut diferents usos al llarg de la història: accedir a les cales en cas de
naufragi, vigilar l’horitzó per evitar atacs pirates i, fins i tot, pel contraban en temps de la
postguerra.
Actualment s’hi pot passejar amb tranquil·litat, gaudir del paisatge costaner, i accedir a les
cales amagades. Els camins de ronda segueixen majoritàriament els senders senyalitzats
segons alguna normativa internacions que inclou els senders de gran recorregut (GR), els de
petit recorregut (PR) i els senders locals (SL).
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Figura 4.1.28. Camins de ronda a l’àmbit de l’Agenda 21

Font: Consell Comarcal del Baix Empordà, 2010.

A continuació s’aporta una breu descripció dels camins de ronda de l’àmbit d’estudi:

10- Cala Belladona
a Cavall Bernat

Ressegueix tot el litoral per un antic camí de ronda que porta a les platges. El
camí de ronda s’utilitzava per vigilar el litoral. El punt final o d’inici el camí el
marca el Cavall Bernat, un monòlit de roca granítica modelat per l’erosió dels
elements naturals.
Punts d’interès: Vil·la romana del pla de Palol i Cavall Bernat.
Senyalització: GR-92
Recorregut: Platja de Belladona, Cala dels Canyers, Cala del Pi, Platja de sa
Cova i Cala Rovira

11- Sa Conca a
Platja del Racó de
s’Agaró

Itinerari on es pot admirar l’encant natural del lloc i el patrimoni arquitectònic de
la urbanització de s’Agaró.
Punts d’interès: Loggia Senya Blanca i Glorieta de la Plaça del Mirador
Senyalització: GR-92
Recorregut: Sa Conca, Cala Pedrosa, Platja de s’Agaró i Platja del Racó

12 – Platja de Sant
Pol a Cala Jonca

Aquest camí de ronda permet recórrer un paisatge de penya-segats, de petites
cales i de platges, vorejades per diverses construccions modernistes que es
mantenen com herència dels primers estiuejants de la zona.
Punts d’interès: Casa de les Punxes
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Senyalització: GR-92
Recorregut: Platja de Sant Pol, La Caleta, Cala Maset, Cala del Peix, Cova dels
Mussols; Cala Ametller i Cala Jonca

Vies ferrades i camins equipats
Al terme municipal de Santa Cristina s’hi troba la via ferrada de les Gorgues de Salenys, la
via ferrada de les Agulles Rodones i el camí equipat dels Carcaixells. Així com una zona
d’escalada a Solius (entre la zona de la Roca Ponça i les Roques Bessones) que dinamitzen el
turisme actiu al municipi.

Figura 4.1.29. Via ferrada de Salenys, Gorgues de Salenys i equipaments en
mal estat al camí equipat

Font: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 2010.

Caldria renovar i adequar les vies ferrades a les necessitats actuals, tenint en compte el

; nombrós índex de visites que tenen aquestes instal·lacions i que estan deteriorades en
molts dels seus punts, així com reafirmar la seguretat en alguns trams de les vies.

Aquestes vies també poden arribar a suposar problemes per a la seguretat, la

; responsabilitat civil i la invasió de punts sensibles per a la nidificació d’espècies d’elevat
interès de conservació. Per exemple: Carcaixells, roques Bessones, Agulles rodones, etc.
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Itineraris i Parcs de Salut
L’organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona Dipsalut edita
convocatòries de subvencions als ajuntaments de la demarcació per al finançament de la
redacció, per part de professionals i empreses externes, d’estudis i memòries valorades
d’àmbit municipal que tinguin per objecte l’establiment de parcs urbans de salut i
d’itineraris saludables.
Dipsalut és l’organisme autònom de la Diputació de Girona responsable de prestar serveis
d’assistència tècnica als municipis de la demarcació en l’àmbit de la salut pública i la millora
de la qualitat de vida dels seus ciutadans.
En aquest sentit, tant Castell-Platja d’Aro com Santa Cristina d’Aro s’han adherit a les
subvencions per a l’establiment de parcs urbans de salut i d’itineraris saludables.

; Tots els municipis de l’Agenda 21 tenen previstos o executats projectes d’itineraris i
parcs saludables.

Iniciatives locals
Els municipis de l’Agenda 21 tenen tot un seguit de camins forestals, alguns d’ells asfaltats,
que permeten l’accés a les zones de la muntanya. Aquests sovint presenten amplades
superiors al 3,5 m. Entre els quals cal esmentar el paquet format pel camí de Sant Benet, el
camí de Sant Baldiri i el camí de Solius a Can Cabanyes de Montagut; el camí de la Casa Nova
a Sant Benet; el camí vell de Sant Feliu de Guíxols a Pedralta; el camí rural que permet
comunicar Can Duran, el Molí d’en Tarrés, Can Pi, etc.; la pista de l’abocador de Solius o
camí de les escombraries; la carretera de Romayà al Mas Nou; etc.
També és interessant la important presència i oferta d’itineraris de descoberta del paisatge
que hi ha. Així, a banda del pas del sender de gran recorregut GR-92, cal esmentar la
presència de senders de petit recorregut (PRC-102, PRC 110, etc.), senders locals i el carril
bici de Girona a Sant Feliu de Guíxols.
Per últim cal esmentar, el gran nombre de camins, caminets i corriols de diferent ús
(desembosc, caçadors, carboneig, transport de suro, etc.) que hi ha a les zones de
muntanya, tot i que també s’han de considerar aquells que es situen a la plana i que
permeten l’accés al camps.
En aquest sentit, els Ajuntaments de l’àmbit d’estudi també donen a conèixer rutes locals
com la Ruta de les fonts de Castell d’Aro (que uneix la font del Ferro, la font de la Boixa i la
font del Poeta Sitjar) i la Ruta del Balcà a Santa Cristina d’Aro, entre d’altres.

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
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4.2. Biodiversitat i paisatge
En el següent capítol s’aborden els aspectes de sostenibilitat ambiental relacionats amb la
biodiversitat i el paisatge, tot analitzant el patrimoni natural dels municipis de Santa Cristina
d’Aro i de Castell-Platja d’Aro, des del punt de vista de l’estat de conservació, la gestió i la
connectivitat.

4.2.1. Comunitats naturals i diversitat biològica
L’estudi de les comunitats naturals i la diversitat biològica s’efectua mitjançant l’anàlisi dels
hàbitats de Catalunya presents a la zona, atès que la diversitat d’hàbitats d’un territori és
un indicador de la riquesa d’espècies de flora i fauna presents. No obstant, a l’apartat 4.2.3,
en la definició d’aquells espais d’interès natural protegits (PEIN) o catalogats (Catàleg
d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines), es descriuen
concretament les principals espècies de flora i fauna presents al territori.
El mapa dels hàbitats de Catalunya ens mostra un territori amb predominança de bosquines
escleròfil·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
(vegeu figura 4.2.1).
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Figura 4.2.1. Mapa dels hàbitats a l’àmbit d’estudi

Font: Cartografia dels hàbitats de Catalunya, Departament de
Medi Ambient i Habitatge, 2010.
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Més de la meitat de la superfície de l’àmbit d’estudi (pràcticament el 52%) està ocupada per
boscos d’escleròfil·les (suredes Quercus suber i boscos mixts de suredes i pins Pinus spp.),
prop del 15,40% per boscos aciculifolis (pinedes de pi pinyer Pinus pinea i de pi pinastre
Pinus pinaster i pi blanc Pinus halepensis, sobretot). Destaca el fet que prop del 15% de la
superfície de l’àmbit d’estudi estigui ocupada per sòl urbanitzat (ciutats, pobles i àrees
industrials). La restant superfície està ocupada per conreus herbacis (8,31%) sobretot de
secà, 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.

Taula 4.2.1. Superfície dels hàbitats presents a l’àmbit de l’Agenda 21
Grups d’hàbitats

Superfície (ha)

Boscos aciculifolis

1.364,87

Boscos caducifolis, planifolis

4,98

Boscos escleròfil·les

4.571,67

Percentatge (%)
15,40
0,06
51,59

Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis

382,45

4,32

Camps abandonats, ermots i àrees ruderals

212,97

2,40

Ciutats, pobles i àrees industrials

1.346,19

15,19

Conreus herbacis

736,83

8,31

Conreus llenyosos i plantacions d’arbres

128,14

1,45

0,76

0,01

Parcs urbans i jardins

75,22

0,85

Platges arenosos i dunes

17,76

0,20

3,26

0,04

17,29

0,20

Illots i farallons

Prats basòfils secs de terra baixa i de la muntanya mitja
Vores d’aigua i altres hàbitats inundats
Total

8.862,39

Font: Cartografia dels hàbitats de Catalunya.Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.

A continuació es representa gràficament el percentatge de superfície recobert pels principals
grups d’hàbitats presents als municipis de Castell-Platja d’Aro i de Santa Cristina d’Aro.
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Figura 4.2.2. Grups dels hàbitats de Catalunya a l’àmbit d’estudi
0,20%
0,85%
1,45%

0,01%

0,04%
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

Boscos caducifolis, planifolis
Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis
Ciutats, pobles i àrees industrials

Conreus herbacis
Illots i farallons

Conreus llenyosos i plantacions d’arbres
Parcs urbans i jardins

Platges arenosos i dunes
Vores d’aigua i altres hàbitats inundats

Prats basòfils secs de terra baixa i de la muntanya mitja

Font: Cartografia dels hàbitats de Catalunya.Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.

Com ja s’ha comentat abans, els 6 grups d’hàbitats més representatius en quant a superfície
de l’àmbit són, per ordre d’importància: els boscos d’escleròfil·les (51,59%), els boscos
aciculifolis (15,40%), les ciutats, pobles i àrees industrials (15,19%), els conreus herbacis
(8,31%), les bosquines i matollars mediterranis i submediterranis (4,32%) i els camps
abandonats, ermots i àrees ruderals (2,40%)
Cadascun d’aquests hàbitats principals identificats presenta
d’hàbitats, la qual es detalla en la següent figura:
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Figura 4.2.3. Diversitat dels hàbitats de Catalunya a l’àmbit d’estudi
Boscos d'escleròfil·les (51,59%)
0,41%

Ciutats, pobles i àrees industrials (15,19 %)

2,95%

0,20%
55,86%

22,31%
43,94%

74,33%

Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) de terra baixa
Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada

Boscos mixts de surera (Quercus suber) i pins (Pinus spp.)
Suredes amb sotabosc clarament forestal

Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural

Suredes amb sotabosc de brolla acidòfila, de l'extrem oriental dels Pirineus i dels territoris ruscínic i
catalanídic septentrional

Pedreres, explotacions d'àrids i runam

Conreus herbacis (8,31 %)

Boscos aciculifolis (15,4%)
0,18%

2,04%

10,38%

19,72%

78,06%
89,62%

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles silicícoles, de terra baixa
Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de brolles o de bosquines acidòfiles, de la
terra baixa catalana
Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), amb sotabosc de brolles o de bosquines acidòfiles, de la terra
baixa catalana
Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), o repoblacions, sense sotabosc llenyós

Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses
Conreus herbacis extensius de secà

Conreus llenyosos i plantacions d'arbres (1,45 %)

Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis (4,32%)
1,01%

5,48%

32,38%

47,83%
14,31%

98,99%

Bruguerars dominats per bruc boal (Erica arborea), silicícoles, dels costers i dels sòls secs
contrades mediterrànies marítimes
Matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa

Fruiterars, principalment de regadiu: sobretot conreus de pomeres (Pyrus malus), de presseguers
(Prunus persica), pereres (Pyrus communis) i d'altres
Plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus x hispanica) i altres planifolis de sòls
humits
Plantacions d'eucaliptus (Eucalyptus sp.)
Vinyes

Font: Cartografia dels hàbitats de Catalunya.Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.
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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 halepensis (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.

El creixement urbanístic, atesa la proximitat a la costa, es posa de manifest amb la

; proliferació d’àrees urbanes, zones industrials i urbanitzacions disseminades, les quals
representen ja un 15,2% de la superfície de l’àmbit.

Taula 4.2.2. Diversitat i superfície dels hàbitats presents a l’àmbit de l’Agenda 21
Grups d’hàbitats

Hectàrees

Percentatge

1.364,87

15,40

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles silicícoles, de terra
baixa

27,89

0,31

Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de brolles o de bosquines
acidòfiles, de la terra baixa catalana

1.065,44

12,02

Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), amb sotabosc de brolles o de bosquines
acidòfiles, de la terra baixa catalana

269,15

3,04

Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), o repoblacions, sense sotabosc llenyós

2,40

0,03

Boscos caducifolis, planifolis

4,98

0,06

Castanyedes, acidòfiles, de la muntanya mitjana i de terra baixa

4,98

0,06

4.571,67

51,59

18,56

0,21

135,08

1,52

Suredes amb sotabosc clarament forestal

1.020,03

11,51

Suredes amb sotabosc de brolla acidòfila, de l'extrem oriental dels Pirineus i dels
territoris ruscínic i catalanídic septentrional

3.398,01

38,34

382,45

4,32

3,87

0,04

Boscos aciculifolis

Boscos escleròfil·les
Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) de terra baixa
Boscos mixts de surera (Quercus suber) i pins (Pinus spp.)

Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis
Bruguerars dominats per bruc boal (Erica arborea), silicícoles, dels costers i dels sòls
secs de les contrades mediterrànies marítimes
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Grups d’hàbitats

Hectàrees

Percentatge

378,58

4,27

Matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa
Camps abandonats, ermots i àrees ruderals

212,97

2,40

Conreus abandonats

212,97

2,40

1.346,19

15,19

Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada

752,02

8,49

Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural

591,53

6,67

2,64

0,03

736,83

8,31

76,49

0,86

Conreus herbacis extensius de secà

660,33

7,45

Conreus llenyosos i plantacions d’arbres

128,14

1,45

Fruiterars, principalment de regadiu: sobretot conreus de pomeres (Pyrus malus), de
presseguers (Prunus persica), pereres (Pyrus communis) i d'altres

41,49

0,47

Plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus x hispanica) i altres
planifolis de sòls humits

18,34

0,21

Plantacions d'eucaliptus (Eucalyptus sp.)

61,30

0,69

Vinyes

7,02

0,08

Illots i farallons

0,76

0,01

Parcs urbans i jardins

75,22

0,85

Grans parcs i jardins

75,22

0,85

Platges arenosos i dunes

17,76

0,20

Platges arenoses nues amb vegetació nitròfila de teròfits

17,76

0,20

Prats basòfils secs de terra baixa i de la muntanya mitja

3,26

0,04

Fenessars (prats de Brachypodium phoenicoides), amb Euphorbia serrata, Galium
lucidum (espunyidella blanca), etc. xeromesòfils de sòls profunds de terra baixa i de la
baixa muntanya mediterrània

3,26

0,04

Vores d’aigua i altres hàbitats inundats

17,29

0,20

Canyars de vores d’aigua

17,29

0,20

Ciutats, pobles i àrees industrials

Pedreres, explotacions d'àrids i runam
Conreus herbacis
Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses

Total
Font: Cartografia dels hàbitats de Catalunya.Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.
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4.2.2. Hàbitats d’interès comunitari
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.

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.

Figura 4.2.4. Hàbitats d’interès comunitari a l’àmbit de l’Agenda 21

Font:Cartografia dels hàbitats d’interès comunitari de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.
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A continuació es detallen els HIC presents al territori segons la cartografia del DMAiH. Com
s’observa a la taula, cap dels HIC presents és prioritari, tot i que s’han detectat taques de
Vernedes i Lloredes als cursos alts de l’àmbit d’estudi, els quals sí 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.

Taula 4.2.3. Hàbitats d’interès comunitari presents a l’àmbit segons la cartografia del DMAiH .

Prioritari

Superfície
(ha)

Percentatge
(%)

Alzinars i carrascars

No

23,70

0,38

92DO

Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs
humits (Nerio-Tamaricetea)

No

17,29

0,28

9260

Castanyedes

No

4,98

0,08

9540

Pinedes mediterrànies

No

1.419,65

23,04

9330

Suredes

No

4.696,54

76,21

Codi

Nom

9340

Font: Cartografia dels hàbitats d’interès comunitari de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.

4.2.3. Paisatge i elements paisatgístics singulars

El paisatge de muntanya, el paisatge de la plana agrícola, el paisatge fluvial i les zones
urbanitzades són els quatre grans dominis paisatgístics dels municipis de Castell-Platja
d’Aro i Santa Cristina d’Aro.
Per aprofundir en la definició del paisatge dels municipis de l’Agenda 21 es farà referència a
l’Estudi de les condicions paisatgístiques de les comarques de Girona (DPTOP, 2003). Aquest
treball identifica els principals exponents del paisatge de les comarques gironines, des del
reconeixement de la complexitat del territori i des de l’assumpció dels aspectes de qualitat
del paisatge tal com s’ha definit a la Convenció europea del paisatge a fi i efecte de poder
donar trasllat de les seves conclusions al planejament d’ordre superior per a la seva
avaluació i aplicació.
L’estudi divideix tot el territori en Unitats Especials Significatives (UES) i selecciona alguns
espais concrets sota la denominació de paisatges d’excel·lència i paisatges d’excel·lència
condicionada.
La idea d’excel·lència és una mescla de diverses variables que inclouen tant la valoració dels
atributs potencials com de les fragilitats. Així, es defineixen els paisatges d’excel·lència a
partir d’una valoració dels atributs potencials (vegetació estacional, línies nítides que limiten
el paisatge, connectors, espais PEIN i els patrons nítids o patrons agrícoles de gra petit que
es van orientant segons les línies nítides) i de les fragilitats (inflamabilitat, combustibilitat,
exposició visual i indústries d’impacte). Per tant, l’excel·lència s’entén com un sistema de
valors paisatgístics que tenen àrees de fragilitat, sobre les quals és necessari mantenir una
mirada vigilant per tal que els valors generals segueixin subsistint.
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Els paisatges d’excel·lència condicionada són àrees de valors rellevants però que no
compleixen la representativitat, ni tampoc la variabilitat o acumulació de potencials i
fragilitats, que generalment es troben en les àrees d’excel·lència.

Figura 4.2.5. Paisatges d’excel•lència i paisatges d’excel•lència
condicionada a l’àmbit de l’Agenda 21.

Font: Estudi de les condicions paisatgístiques de les comarques de Girona, 2003.
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4.2.4. Catàleg del paisatge de les comarques gironines

Els catàlegs del paisatge són una figura creada per la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció,
gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, com a eines que ens permeten conèixer com és
el paisatge i quins valors té, quins factors expliquen que tinguem un determinat tipus de
paisatge i no un altre, com evoluciona el paisatge en funció de les actuals dinàmiques
econòmiques, socials i ambientals i, finalment, defineixen quin tipus de paisatge volem i
com podem assolir-lo.
Els catàlegs del paisatge es conceben normativament com a unes eines útils per a
l’ordenació i la gestió del paisatge des de la perspectiva del planejament territorial. És per
aquest motiu que el seu abast territorial es correspon amb el de cadascun dels àmbits
d’aplicació dels plans territorials parcials: Alt Pirineu i Aran, Comarques Centrals, Comarques
Gironines, Terres de Lleida, Regió Metropolitana de Barcelona, Camp de Tarragona i Terres
de l’Ebre.
El Catàleg del paisatge de les comarques gironines està actualment pendent d’aprovació.
El Catàleg tindrà incidència sobre les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, el
Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva. A través d’aquest Catàleg de paisatge
es podrà conèixer el seu estat en aquestes comarques, els seus valors i les mesures per a
millorar-lo amb la finalitat d’integrar-se en el Pla territorial parcial de les Comarques
Gironines que està elaborant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques
(DPTOP).
El catàleg defineix diferents unitats del paisatge, les quals són porcions del territori
caracteritzades per una combinació específica de components paisatgístics de naturalesa
ambiental, cultural, perceptiva i simbòlica, així com de dinàmiques que li confereixen una
idiosincràsia diferenciada de la resta del territori.
En aquest sentit, tot i que les unitats del paisatge de la comarca del Baix Empordà encara no
hagin estat desenvolupades el mapa dels paisatges de Catalunya defineix les següents
unitats als municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro:
Costa Brava
Les Gavarres
Plana de la Selva
L’Ardenya - Cadiretes

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.
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Figura 4.2.6. Mapa dels paisatges de Catalunya a
l’àmbit de l’Agenda 21 (pendent d’aprovació).

Font: Observatori del paisatge, 2010.

4.2.5. Estat de conservació i gestió dels espais naturals i rurals
A l’hora d’analitzar la gestió i conservació dels espais naturals i rurals de l’àmbit d’estudi cal
diferenciar entre aquells que es troben sota alguna figura de protecció i els que, tot i no
estar protegits, tenen uns valors naturals o físics intrínsecs o exerceixen la funció de zones
tampó o de connectors entres espais.
Entre els espais protegits trobem aquells que s’inclouen dins del Pla d’espais d’interès
natural (PEIN), dins d’Espais naturals de protecció especial (ENPE), i dins la proposta catalana
a la xarxa Natura 2000. I d’altres espais que no es troben protegits normativament però sí
que estan reconeguts pel seu valor són, per exemple, els espais inclosos en el Catàleg
d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines.
A l’hora de valorar la seva gestió cal tenir en compte aquells espais que compten amb pla de
gestió, l’existència de forests gestionades pel Departament de Medi Ambient i Habitatge
(incloses al Catàleg de forests d’utilitat pública) i els boscos que disposen de Pla tècnic de
gestió i millora forestal. Per completar la valoració de la gestió dels espais forestals, s’han
analitzat les característiques dels boscos presents a la zona a partir de les dades de
l’Inventari ecològic i forestal de Catalunya.

a) Espais protegits: PEIN i la xarxa Natura 2000
Als municipis de l’Agenda 21 s’hi troben 2 espais inclosos al PEIN: Les Gavarres i Massís de
les Cadiretes. Els quals ocupen un total de 4.103 ha, és a dir un 46% de la superfície
municipal de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro.
Els espais PEIN inclosos en l’àmbit d’estudi 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.
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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.

; Un 46% del territori és espai protegit pel PEIN.

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.

En aquest territori, part dels espais de la xarxa Natura 2000 (XN 2000) coincideixen amb els
espais del PEIN. Essent els espais de la XN 2000 establerts en els municipis de l’Agenda 21 el
del Massís de Cadiretes (que inclou un espai de muntanya litoral i un espai marí) i el de les
Gavarres (espai de muntanya litoral).
Els espais inclosos en la Xarxa Natura 2000 a l’àmbit d’estudi 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, i
Les Gavarres (espai de muntanya litoral), que coincideix parcialment amb la
delimitació de l’espai PEIN de les Gavarres.
La Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE) preveu l’establiment per part dels estats
membres d’una xarxa d’espais naturals amb l’objectiu de “contribuir a garantir” la
biodiversitat a través de la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres
en el territori europeu dels estats membres”. Aquesta xarxa, anomenada Natura 2000, ha de
garantir el manteniment – o el restabliment – en un estat de conservació favorable dels
hàbitats i les espècies en la seva àrea de distribució natural dins el territori de la Unió
Europea (UE). La Xarxa Natura 2000 inclou els hàbitats d’interès comunitari més rellevants
de Catalunya. En concret, aquests espais poden haver estat proposats com a Zones
d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), d’acord amb la Directiva 79/409/CEE, o com a
Llocs d’Importància Comunitària (LIC), d’acord amb la Directiva 92/43/CEE.
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Taula 4.2.4. Espais inclosos a la xarxa Natura 2000 presents a l’àmbit d’estudi
Superfícies (ha)
Nom

Tipologia

Codi

LIC

LIC

ZEPA

Dins TM de
Castell-Platja
d’Aro

Dins TM de
Santa Cristina
d’Aro

ZEPA

Les
Gavarres

Espai de
muntanya
litoral

ES5120010

Sí

No

28.541,90

-

128,17

2.674,85

Massís de
Cadiretes

Espai de
muntanya
litoral

ES5120013

Sí

Sí

9.223,30

9.223,30

-

1.391,18

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2009.

Figura 4.2.7. Espais del PEIN i la Xarxa Natura 2000

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2009.
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Cal afegir que el PEIN del Massís de Cadiretes ha experimentat un creixement de la seva
superfície total. Això s’ha produït per l’aprovació, al setembre de 2006, de la proposta
catalana de la Xarxa Natura 2000. Tots els espais designats com a ZEPA, i en virtut de la Llei
12/2006 de 27 de juliol de mesures en matèria de medi ambient, van passar automàticament
a formar part del PEIN.
En aquest sentit, la pràctica totalitat dels espais inclosos en la Xarxa Natura 2000 de l’àmbit
de la present Agenda 21 estan inclosos dins els espais PEIN, a excepció de les Gavarres que
si bé és LIC, no està designat com a ZEPA.
Els objectius de conservació principals de la Xarxa Natura 2000 pels espais de muntanya
litoral (com són els Massissos de Cadiretes i de Gavarres són):
Conservació dels Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC) presents a l’àmbit de la Xarxa
Natura 2000.
Protecció de les espècies de fauna:
-

Rèptils: tortuga mediterrània (Testudo hermani)

-

Ocells: àguila cuabarrada (Hieraetus fasciatus).

-

Mamífers: Totes les espècies de rat-penats de l’Annex II de la Directiva 92/43
d’Hàbitats.

b) Descripció dels Espais Naturals Protegits
Massís de les Gavarres (Castell-Platja d’Aro, Santa Cristina d’Aro)
Aquest espai natural és un bon representant de les serres litorals silícies del sistema
Mediterrani septentrional. Forma un conjunt muntanyós individualitzat, situat a l'extrem
septentrional de la serralada Litoral catalana, que tanca pel sud a la plana Litoral
empordanesa. És un massís de característiques típicament mediterrànies.
Els motius de la inclusió de l’espai en el PEIN rauen en el fet que és un bon representant de
les serres litorals silícies del Sistema Mediterrani Septentrional. La situació fisiogràfica i
l'orientació variada li confereixen un notable grau de diversitat. Sense presentar elements
molt notables o extremadament singulars, el conjunt de la serra és un bon exemple de la
diversitat dels ecosistemes, especialment forestals, propis d'aquest sector. El conjunt del
massís atresora valuosos recursos forestals -una de les millors mostres de sureda i pinedes
de pinastre del país-, i constitueix una excel·lent reserva de poblaments florístics i faunístics
mediterranis, amb algunes espècies singulars.
El paisatge de les Gavarres és de naturalesa bàsicament forestal. El caràcter de gran espai de
bosc mediterrani és el que atorga trascendència al conjunt del massís, més que no pas la
presència d'una o altra espècie significativa de la flora o de la fauna. Aquesta coberta
forestal únicament es veu interrompuda per la presència de masies o petits veïnats,
profusament dispersos pel conjunt de la zona.
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1. Medi físic
Les Gavarres són un massís d’edat paleozoica, format bàsicament per llicorelles que vers el
sud entren en contacte amb el batòlit granític litoral, mentre les calcàries només apareixen
puntualment als costers de Girona a l’extrem nord-oest. La situació i orientació nord-oest i
sud-est, des de llur façana marítima fins als costers calcaris de Girona i entre les valls
pissarroses del vessant empordanès i els alvèols granítics del vessant de la Selva, li
confereixen un notable grau de diversitat. Una singularitat d’aquest espai és la presència
d’importants jaciments de sòls quaternaris recents.
Tot i no formar un relleu molt marcat –formes més o menys suaus, on el principal agent de
modelat ha estat la dissecció fluvial– i no assolir grans alçades –el cim més enlairat, el Puig
d'Arqués amb 532 m–, aquest massís constitueix una barrera física entre la Depressió Litoral
del Baix Empordà i la Depressió Prelitoral de la Selva, factor decisiu per a la conservació de
llurs sistemes naturals. Petites fosses tectòniques individualitzen aquest massís d’altres
relleus litorals.
El conjunt de la zona es veu solcat per una bona xarxa de rieres i torrents que resten secs
durant gran part de l'any, d'acord amb el clima temperat de la regió. Malgrat això, són
habituals els períodes de fortes pluges que confereixen a aquests cursos d'aigua un règim
torrencial, després dels quals hi solen quedar durant temps petits bassiols i engorjats
aprofitant la morfologia del terreny. Entre aquests corrents d'aigua hi destaquen el riu Daró i
la seva xarxa d'afluents (amb el Risec i la riera del Vilar com a més importants), la riera de
Celré, el riu Bugantó, la riera de Verneda i la riera dels Molins.
2. Medi biòtic
a.

Vegetació i flora

Els alzinars i les suredes constitueixen els boscos característics de les Gavarres. Les pinedes
hi ocupen també una bona extensió afavorides pels incendis, l’explotació fustera i l’abandó
de les activitats agrícoles. Aprofitant els vessants d’orientació nord i algunes fondalades s’hi
estableixen les rouredes i castanyedes. Les vernedes i avellanoses se situen vora els torrents
i rierols.
Sense presentar elements molt notables o extremadament singulars, el conjunt de la serra és
un bon exemple de la diversitat dels ecosistemes mediterranis propis d’aquest sector. Les
Gavarres són per excel·lència les terres del país de la sureda i de l’alzinar (Quercetum ilicis
galloprovinciale); és en aquest massís on s’hi troba un dels millors testimonis a Catalunya
dels boscos de sureda. Les modalitats tradicionals d'ús i aprofitament dels ecosistemes
mediterranis que s’hi practiquen tenen un gran interès didàctic i pedagògic.
El paisatge que predomina al massís és caracteritzat per les brolles calcífuges de brucs i
estepes (Cisto-Lavanduletea) amb un estrat superior de sureres i pins (Pinus pinea, Pinus
pinaster i Pinus halepensis). En aquestes terres es localitzen els boscos de pinastre (Pinus
pinaster) més importants del Principat de Catalunya. Cal remarcar el contrast que ofereix la
vegetació de les fondalades i obacs humits ocupats per paisatges euro-siberians com les
vernedes (Lamio-Alnetum), avellanoses (Polysticho-Coryletum) o les castanyedes, amb la
resta del territori predominantment mediterrani. L'obaga baixa del vessant de la Selva, més
humida, es caracteritza per la presència d'alguns fragments de roureda de roure martinenc
(Quercetum pubescens). La presència d'espècies termòfiles i típicament mediterrànies com
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Cistus ladaniferus, molt rares a la resta del país, determina una particular singularitat
florística en aquest espai.
Bona part dels sòls de les Gavarres s'han originat sobre granit, fet que els atorga un caràcter
àcid i ha condicionat la distribució de la vegetació.
En aquest sentit, la textura sorrenca i una permeabilitat elevada han condicionat el domini
de la sureda. Aquesta comunitat es troba presidida per la surera (Quercus suber),
secularment explotada i afavorida per la indústria. L'abandonament posterior i els efectes
dels incendis han donat lloc a boscúries esclarissades, amb un estrat arbustiu en què
dominen les brolles d'estepes i brucs. Al cantó de la surera, doncs, s’hi troba el bruc boal
(Erica arborea), el bruc d'escombres (Erica scoparia), la bruguerola (Calluna vulgaris),
l'estepa negra (Cistus monspeliensis), l'estepa borrera (Cistus salvifolius) i la gatosa (Ulex
parviflorus), entre altres.
Quan els sòls són més profunds i humits, es veuen ocupats per l'alzinar. A banda de l'alzina
(Quercus ilex), aquí hi prenen trascendència les espècies de llocs més ombrívols i de major
volum, així com les de caràcter lianoide. Destaca el marfull (Viburnum tinus), l'aladern
(Rhamnus alaternus), l'arboç (Arbutus unedo), el galzeran (Ruscus aculeatus), l'esparreguera
(Asparagus acutifolius), el roser agrest (Rosa agrestis), l'heura (Hedera helix), l'arítjol (Smilax
aspera), la vidiella (Clematis flammula) i el lligabosc (Lonicera implexa).
Les pinedes abasten també importants extensions, moltes vegades barrejades amb suredes i
alzinars. Es tracta de comunitats secundàries que apareixen fruit de la degradació del bosc
original. Les espècies presents són el pi blanc (Pinus halepensis), el pi pinyer (Pinus pinea) i
el pinastre (Pinus pinaster), sota les quals acostumen a desenvolupar-s'hi el garric (Quercus
coccifera) i les brolles d'estepes i brucs.
A les obagues, fondals i vores de rius i torrenteres s'hi emplacen espècies de les regions
atlàntica i eurosiberiana. Entre aquestes hi trobem el vern (Alnus glutinosa) –que dóna lloc a
un excepcional bosc de ribera junt al curs del riu Daró–, el freixe de fulla petita (Fraxinus
angustifolia), l'avellaner (Corylus avellana), el grèvol (Ilex aquifolium), el sanguinyol (Cornus
sanguinea) i la falguera reial (Osmunda regalis).
El bolets, tenen un gran arrelament a la zona, popularitzats pel costum de la gent d'anar-los
a col.lectar. Entre les espècies més buscades hi figuren el pinetell (Lactarius deliciosus), l'ou
de reig (Amanita caesarea) i el rossinyol (Cantharellus cibarius).
b.

Fauna

La fauna de les Gavarres és de caràcter bàsicament mediterrani. A excepció dels fons de vall
i les vores de torrents i rierols, l’ambient de la zona és relativament sec, condicionat per uns
estius molt calorosos i una escassa pluviometria. Al marge de seleccionar les espècies amb
capacitat per poblar el massís, això determina al mateix temps la seva activitat tan diària
com estacional (molt baixa durant les hores centrals del dia i al llarg de l’estiu).
Als boscos mediterranis de suredes i alzinars, a vegades amb un bon recobriment arbori i un
estrat arbustiu que els atorga una certa humitat, hi trobem aus com l’esparver (Accipiter
nisus), el gamarús (Strix aluco), el tudó (Columba palumbus), el gaig (Garrulus glandarius),
el picot verd (Picus viridis), els tallarols (Sylvia sp.) i mallerengues (Parus sp.), la merla
(Turdus merula) i el raspinell (Certhia brachydactyla). Entre els mamífers hi destaquen el
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senglar (Sus scrofa) -particularment abundant en els darrers anys-, el teixó (Meles meles), la
guilla (Vulpes vulpes) i el gat mesquer (Genetta genetta).
Als espais de brolles i garrigues, tot sovint ocupats també per pinedes, és on es troben les
espècies més adaptades a la forta insolació i aridesa. Es tracta de rèptils com el llangardaix
(Lacerta lepida) i la serp verda (Malpolon monspessulanus), ocells com el tallarol de garriga
(Sylvia cantillans), la tallareta cuallarga (Sylvia undata), el bruel (Regulus ignicapillus), les
mallerengues cuallarga (Aegithalos caudatus) i emplomallada (Parus cristatus), així com
mamífers com l'esquirol (Sciurus vulgaris) o el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus).
A les fondalades i vora els corrents d’aigua on es conserva una certa humitat, les aus hi són
representades pel pit-roig (Erithacus rubecula), el cargolet (Troglodytes troglodytes), el
rossinyol (Luscinia megarhynchos), el rossinyol balquer (Cettia cetti) i la cuereta blanca
(Motacilla alba). Pel que fa als amfibis i rèptils, hom hi troba la salamandra (Salamandra
salamandra), el tritó verd (Triturus marmoratus), el vidriol (Anguis fragilis) i la colobra
escurçonenca (Natrix maura). Entre els peixos, és interessant la presència de poblacions
d'espinós (Gasterosteus aculeatus), però també de barb de muntanya (Barbus meridionalis) i
anguila (Anguila anguila).
Als espais oberts amb activitat agrícola i vora els masos i indrets humanitzats, hi abunden
ocells granívors com la cardina (Carduelis carduelis), el verdum (Carduelis chloris) i el pinsà
(Fringilla coelebs). També amfibis com el gripau comú (Bufo bufo) i el gripau corredor (Bufo
calamita). Entre els mamífers, finalment, hi trobem la musaranya comuna (Crocidura
russula), la musaranya nana (Suncus etruscus), la mostela (Mustela nivalis) i el gorjablanc
(Martes foina).
En general, les densitats de les diferents espècies són notables, però no la seva singularitat,
llevat d’algunes espècies de la fauna lepidopterològica (Larentia malvata,...) i dels
heteròpters (Aradus flavicornis, ...), etc.
3. Medi social
El patrimoni històric de les Gavarres té ja constància de l’etapa megalítica, amb una
abundosa presència de monuments funeraris. Entre aquests destaquen el dolmen de la cova
d'en Daina i el menhir de la Murtra, ambdós a Romanyà. Les construccions defensives
medievals i les edificacions religioses d’estil preromànic i romànic hi estan també molt ben
representades, malgrat que força se situen a les estribacions del massís, allà on el territori
és menys accidentat i boscós. Els castells de la Bisbal, Millars i Benedormiens, les esglésies
de Sant Cebrià de Lledó i Sant Martí de Romanyà, el monestir benedictí de Sant Miquel de
Cruïlles i les restes del de Sant Climent de Peralta, en són uns clars exponents.
El llegat cultural del massís es completa amb les mostres d’arquitectura popular. Com per
exemple els nuclis medievals (Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Cruïlles, la Pera), les masies i
cases pairals, així com les construccions derivades de les activitats tradicionals i l’explotació
dels recursos (forns de calç i de vidre, molins, rescloses, carboneres, fonts, pous de glaç).
D’ençà d’aquesta segona meitat de segle, quan s’ha donat el procés més accelerat de
despoblament de les Gavarres, el massís ha assumit una important funció com a espai
recreatiu i de lleure del conjunt de pobles i ciutats del seu entorn. Es situa al bell mig d’una
regió densament poblada i sotmesa a la forta pressió de l’activitat turística de la Costa Brava.
Malauradament, això ja s’ha fet notar en alguns sectors, on diverses urbanitzacions i
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infraestructures de dubtosa estètica distorsionen l’homogeneïtat del paisatge i afecten la
seva qualitat ambiental.
L’ús de les Gavarres com a gran zona d’esbarjo dels nuclis que l’envolten ha propiciat
l’existència d’una complexa xarxa de camins i corriols que en permeten la descoberta. Així
mateix, diverses carreteres travessen el massís de cap a cap.

Massís de Cadiretes (Santa Cristina d’Aro)
El massís de Cadiretes, també conegut amb el nom d'Ardenya o de Sant Grau, es troba situat
a la zona d’intersecció de les comarques del Gironès, el Baix Empordà i la Selva, en aquestes
dues últimes a la seva façana litoral. En relació als municipis, s’estén pels termes de
Llagostera, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Caldes de Malavella, Lloret de Mar,
Tossa de Mar i Vidreres. Del conjunt de l’àrea, una bona part -3.223 ha- ha estat inclosa dins
del Pla d'Espais d'Interès Natural elaborat pel govern de Catalunya, raó per la qual gaudeix
d’una protecció bàsica.
La línia litoral d’aquest massís presenta també un notable interès amb biocenosis marines
característiques dels trams de costa rocosa alta, fortament batuda i d’aigües fondes i netes.
Els sistemes marins són representatius de la zona de la Costa Brava sud, amb una influència
molt atenuada del Golf de Lleó, unes aigües encara fredes però amb molta menys matèria
orgànica en suspensió i una major transparència de l’aigua, la qual cosa facilita la
dominància algal fins els 60 m de fondària. Són de gran interès els fons de grapissar i els
blocs coral·lígens de fondària, ben diferents paisatgísticament dels de les illes Medes.
Així doncs, els motius de la inclusió del massís de Cadiretes al PEIN rauen en l'interès de
mantenir una àrea prou extensa de la costa catalana de grans valors paisatgístics i naturals,
en un bon estat de conservació. On destaca la singularitat geològica i paisatgística d’algunes
formacions característiques del massís (blocs granítics...). La notable presència d’elements
extramediterranis (euro-siberians i atlàntics) que en aquest massís plenament mediterrani li
donen un remarcable interès com a centre relictual d’espècies d’afinitats atlàntiques. Cal
remarcar també la presència de diverses espècies de la flora endèmiques i rares a Catalunya.
La línia litoral presenta un notable interès amb biocenosis marines característiques dels
trams de costa rocosa alta fortament batuda i d’aigües fondes i netes; destaca el fons de
grapissar i els blocs coral·lígens de fondària ben diferenciats d’altres espais marins.
1. Medi físic
Es tracta d’un espai natural format per petites elevacions de relleu granític que entra en
continuïtat amb la Marina de la Selva tot separant la plana selvatana del mar. Els vessants
marítims d’aquest massís baixen de forma sobtada fins el mar amb una costa rocosa alta i
escarpada, molt abrupta i sotmesa a la dinàmica de les aigües marines. El conjunt d’aquest
massís constitueix una àrea natural de valors estètics i paisatgístics excepcionals. Donades
les seves característiques de massís litoral, aquest espai augmenta el seu interès per
mantenir en un bon estat de conservació una àrea prou extensa de costa.
Cal destacar la singularitat geològica que representen algunes formacions característiques
del massís. Per exemple, afloraments granítics d’excepció i blocs granítics modelats pels
agents erosius que han donat com a resultat de la seva acció formes molt curioses com les
de Pedralta -formada per un gran bloc basculant.
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Pel que fa al relleu, el punt culminal s’assoleix al puig de Cadiretes, amb una alçada de 518
m. El segueixen el Montagut, amb 505 m, el puig Ventós –a l’extrem de llevant del massís–,
amb 423 m, així com el Montclar i el puig de les Cols, ambdós de 417 m d’altura. Les petites
valls i fondalades del massís es veuen solcades per torrents de règim típicament mediterrani.
Tot i això, la naturalesa del terreny fa que es creïn surgències d’aigua durant tot l’any, fet
que junt amb l'elevada humitat i les precipitacions provocades per l’efecte pantalla de les
muntanyes enfront dels vents provinents de llevant, possibilita que s'apleguin al massís
elements botànics i faunístics de clara afinitat atlàntica. L’alternança d’aquestes espècies de
component centreeuropeu, enmig de comunitats genuïnament mediterrànies, és un dels
principals atractius ecològics de la zona. Al marge dels petits còrrecs i rieranys que aboquen
directament al mar, destaca, a la meitat sud, la xarxa de drenatge de la riera de Tossa,
mentre que al nord té importància el Ridaura, malgrat que de seguida surt del massís per
vertebrar el límit de l’espai constituït per la vall d'Aro.
La costa, amb un total de més de 6 km preservats, és particularment abrupta, cosa que ha
possibilitat que s’hi arrecerin algunes espècies rellevants. La força de l’onatge i la netedat de
les aigües permeten el desenvolupament de comunitats algals a fondàries considerables,
situació aquesta ben contrària a la que es dóna, per exemple, a les properes illes Medes.
2. Medi biòtic
a.

Vegetació i flora

El paisatge d’aquesta serralada plenament mediterrani septentrional, se situa de ple dins del
domini de la sureda (Quercetum ilicis galloprocinciale suberetosum), i el territori és ocupat
en gran part per les brolles silicícoles (Cisto-Lavanduletea). El massís presenta un notable
interès biogeogràfic i conté diverses particularitats tant florístiques com fitosociològiques
(de les seves comunitats vegetals). Cal destacar la presència al massís d’àrees notables per
llur riquesa en espècies boreals, envoltades per una vegetació plenament mediterrània.
Algunes espècies extramediterrànies com Drosera rofundifolia, Potamogeton polygonifolius,
Hyperucum elodes i Spahgnum subnitens troben en aquesta zona les localitats més properes
a la Mediterrània.
La influència centreuropea i atlàntica també es reflecteix en els fondals i obacs humits, on hi
ha boscos de ribera com les vernedes (Lamio-Alnetum), avellanoses, castanyedes i bosquines
de llorers (Osmundo-Lauretum), entre d’altres formacions particulars del massís. La
presència d’aquests elements extramediterranis en un massís plenament mediterrani li
donen un remarcable interès com a centre relictual d’espècies d’afinitats atlàntiques que,
temps enrere, devien ésser àmpliament representades en aquestes contrades. Els petits
pradells de teròfits (o plantes anuals ) que apareixen a les clarianes de les brolles o petites
cavitats humides temporalment (Helianthemion gutati, Isoetion, Nanocyperion flavescentis)
són rics en petites espècies interessants i força rares al país (Ophioglossum lusitanicum,
Isoetes durieui, Cicendia filiformis, Cyperus flavescens,...). Destaca també la presència en
aquest massís d'algunes espècies mediterrànies endèmiques d’àrea més o menys reduïda,
que no es retroben enlloc més de Catalunya (Genista linifolia, Iberis dunali,...).
El caràcter granític i mediterrani del massís de Cadiretes determina que la vegetació estigui
bàsicament dominada per la sureda. La surera (Quercus suber), que té una capçada esparsa,
permet bé el pas de la llum a l'interior del bosc i, consegüentment, que s’hi desenvolupi un
important estrat arbustiu. Com a espècies acompanyants, doncs, s’esmenta l’arboç (Arbutus
unedo), el galzeran (Ruscus aculeatus), la roja (Rubia peregrina), l'arítjol (Smilax aspera) i la
ridorta (Clematis flammula).
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L’alzina (Quercus ilex), tot i que en menor grau, també hi és present, sobretot als indrets
més enlairats del massís. El roure martinenc (Quercus humilis), tanmateix, s’acostuma a
trobar barrejat indistintament amb el suro i l’alzina. Altres elements arbrats que s’estenen
pels indrets de clara influència mediterrània són el pi pinyer (Pinus pinea) i el pi blanc (Pinus
halepensis), sovint configurant una mena de matollar forestat.
Les brolles silicícoles d’estepes i de brucs, generalment restes d’antigues suredes i alzinars,
són uns dels altres grans estructuradors del paisatge de la zona. Com a espècies dominants
s’hi troba l’estepa borrera (Cistus salvifolius), l’estepa negra (Cistus monspeliensis), l’estepa
blanca (Cistus albidus), la gatosa (Ulex parviflorus), la gódua (Sarothamnus catalaunicus), el
bruc boal (Erica arborea), la bruguerola (Calluna vulgaris), el ginebre (Juniperus communis),
l’aladern de fulla estreta (Phillyrea angustifolia) o el cap d’ase (Lavandula stoechas), entre
altres.
Als fondals i als sectors d’obaga es desenvolupa una vegetació de caràcter atlàntic i
centreeuropeu, de gran contrast amb l’element mediterrani fins ara descrit. En aquests llocs
la flora és representada, a les torrenteres, per espècies arbòries com el vern (Alnus
glutinosa) i l'om (Ulmus minor), mentre que a l’estrat herbaci hi creixen el buixol (Anemone
nemorosa), la ficaria (Ranunculus ficaria) i la consolda (Symphytum tuberosum). També vora
les rieres es fan interessants comunitats de llorer (Laurus nobilis), sempre acompanyades
per la falguera de rei (Osmunda regalis). L’avellaner (Corylus avellana) i el castanyer
(Castanea sativa) són també espècies extramediterrànies que es reparteixen pel massís.
Altres espècies atlàntiques particularment interessants si ens atenem a la seva distribució a
Catalunya són la dròsera (Drosera rotundifolia), el pericó (Hypericum elodes) i l’esfagne
(Sphagnum subnitens).
Esmentar a les zones de cala i de roca litoral, espècies com el cascall marí (Glaucium
flavum), el rave de mar (Cakile maritima) o el fonoll marí (Crithmum maritimum), així com
els poblaments d’algues que es distribueixen fins a fondàries considerables, mercès a la
transparència i la bona insolació de les aigües de la costa.
b.

Fauna

De forma general la fauna terrestre és típicament mediterrània amb algunes comunitats de
predadors ben estructurades, on es poden trobar ocells rapinyaires diürns com l’astor,
l’esparver, l’aligot, l’àliga marcenca i el xoriguer, i entre els carnívors, el gat mesquer, la
fagina, el toixó, la mostela i la guineu. S’ha de dir que l’oreneta cua-rogenca (Hirundo
daurica) i el corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis) espècies força rares, crien en
aquest espai.
La fauna del massís de Cadiretes té doncs unes connotacions típicament forestals, malgrat
que també hi són destacables alguns components de les brolles d’estepa i dels roquissars
costaners. Pel que fa els mamífers, hi abunden carnívors com el gat mesquer (Genetta
genetta), la fagina (Martes foina) i la mostela (Mustela nivalis). Pel que fa als ocells, cal citar
els rapinyaires boscans com l’astor (Accipiter gentilis) i el gamarús (Strix aluco), així com el
falcó pelegrí (Falco peregrinus), present als penya-segats litorals.
Altres espècies identificatives i nidificants a la zona són el picot verd (Picus viridis), el
cargolet (Troglodytes troglodytes), el pit-roig (Erithacus rubecula), el tallarol capnegre (Sylvia
melanocephala), el tallarol de casquet (Sylvia atricapilla), el rossinyol (Luscinia
megarhynchos), el bruel (Regulus ignicapillus), el papamosques gris (Muscicapa striata), les
mallerengues cuallarga (Aegithalos caudatus), emplomallada (Parus cristatus), blava (Parus
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caeruleus) i carbonera (Parus major), el raspinell (Certhia brachydactyla), l'oriol (Oriolus
oriolus), el capsigrany (Lanius senator), el gafarró (Serinus serinus) i el gratapalles (Emberiza
cirlus). Com un dels aspectes més interessants, però, cal fer esment de la reproducció a
l'àrea de l'escassa oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica). A la costa, tanmateix, hi ressalten
com a reproductors la merla blava (Monticola solitarius) i el corb marí emplomallat
(Phalacrocorax aristotelis).
Els amfibis són un grup ben representat al massís per l’existència d’indrets humits i de
sorgències d'aigua als torrents de la zona. Entre aquests hi destaquen la salamandra
(Salamandra salamandra), el tritó palmat (Triturus helveticus) i el tritó verd (Triturus
marmoratus), el tòtil (Alytes obstetricans), el gripau d'esperons (Pelobates cultripes), el tòtil
granoter (Discoglossus pictus) i la reineta (Hyla meridionalis). Pel que fa als rèptils,
esmentem-hi el dragó (Tarentola mauritanica) –amb poblacions salvatges–, el sargantaner
gros (Psammodromus algirus), el vidriol (Anguis fragilis), el lludrió llistat (Chalcides
striatus), la serp d'escala (Elaphe scalaris), la serp d'aigua (Natrix natrix) i la colobra llisa
meridional (Coronella girondica). Tanmateix, sembla haver-s’hi constatat la presència relicta
de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa).
Al vessant costaner i als dominis de sota aigua, hi són també reeixides totes les comunitats
marines. Al marge dels poblaments d’invertebrats, cal destacar-hi els peixos de roca com ara
el nero (Epinephelus marginatus), el sard imperial (Diplodus cervinus) o el corball (Sciaena
umbra).
3. Medi social
Les característiques granítiques del massís i el seu caràcter costaner, atorguen al paisatge
d’aquesta zona una singular bellesa. La seva localització, així mateix, esdevé un important
valor afegit a les seves qualitats ambientals. L’àrea es troba al bell mig de la Costa Brava, en
un context territorial profundament transformat per l’actuació urbanística i l’emplaçament
d’infraestructures. Al nord, el massís de Cadiretes es troba limitat per la vall d'Aro, franja
principal d’accés a nuclis turístics de primer ordre com Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro o
Palamós. Al sud, igualment, la zona arriba fins als municipis de Tossa de Mar i Lloret de Mar,
poblacions també de gran renom si ens atenem a la seva capacitat d’atracció de visitants,
sobretot durant els mesos d’estiu. Entremig del massís i a la banda litoral, s’hi emplacen
diverses zones urbanitzades, que han estat excloses dels plans de protecció administratius.
Entre aquestes hi destaquen les cales de Canyet, Salions i Giverola.
Tanmateix en les últimes dècades s’ha constat l’abandó progressiu de les activitats
tradicionals i agroramaderes, el despoblament de les masies i la proliferació
d’urbanitzacions en zones forestals.

Una de les principals amenaces que afecten tant Cadiretes com 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 comunitats naturals, tan terrestres
com marines.

La pressió antròpica (com l’abocador de Solius, proliferació d’habitatges, etc.) ha

; potenciat la proliferació d’espècies com el senglar, els gavians i els estornells als
Massissos de Cadiretes i Gavarres.
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Figura 4.2.9. Espècies relictuals i d’especial interès als Massissos de Gavarres i Cadiretes, possiblement
presents a l’àmbit de l’Agenda 21: Tortuga de rierol (Mauremys leprosa) i Isòet (Isoetes duriei),
respectivament.

Font: Consorci de les Gavarres, 2010.

c) Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE)
A l’àmbit de l’Agenda 21 actualment no s’hi troba cap Espai Natural de Protecció Especial
(ENPE), els quals poden ser:
Segons la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals s’estableix les modalitats de
protecció especial següents:
a) Parcs nacionals
b) Paratges naturals d'interès nacional
c) Reserves naturals integrals
d) Reserva natural parcial
d) Parcs naturals
Segons la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals s’estableix una altra
figura de protecció:
e) Reserva natural de fauna salvatge
d) Espècies protegides
Tot seguit es relacionen el llistat d’espècies vegetals i faunístiques protegides segons la
normativa vigent que regula els espais naturals de protecció inclosos a l’àmbit de l’Agenda
21.
PEIN del Massís de Cadiretes (Decret 328/1992)
Espècies de flora estrictament protegides: Sphagnums subnitens, Isoetes duriei,
Ophioglossum lusitanicum, Osmunda regalis, Iberis dunali, Drosera rotundifolia, Hypericum
elodes, Teline linifolia, Potamogeton polygonifolius.
Espècies de fauna estrictament protegides: No n’hi ha.
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PEIN del Massís de les Gavarres (Decret 328/1992)
Espècies de flora estrictament protegides: Cistus ladaniferus, Teline linifolia, Galium
scabrum.
Espècies de fauna estrictament protegides: No n’hi ha.
Xarxa Natura 2000: Massís de Cadiretes
Espècies de l’Annex II de la Directiva Hàbitats (LIC): Mauremys leprosa (Tortuga de rierol),
Miniopterus schreibersii (Rat penat de cova), Myotis blythii (Rat penat orellut mitjà), Myotis
capaccinii (Rat penat de peus grans), Tursiops truncatus (Dofí mular), Rhinolophus euryale
(Rat penat mediterrani de ferradura), Myotis myotis (Rat penat orellut gran), Rhinolophus
hipposideros (Rat penat petit de ferradura).
Espècies de l’Annex I de la Directiva Aus (ZEPA): Anthus campestris (Trobat), Bubo bubo
(Duc), Caprimulgus europaeus (Enganyapastors), Falco peregrinus (Falcó), Phalacrocorax
aristotelis desmarestii (Corb marí emplomallat), Sylvia undata (Tallareta cuallarga).
Xarxa Natura 2000: Les Gavarres
Espècies de l’Annex II de la Directiva Hàbitats (LIC): Lutra lutra (Llúdriga), Miniopterus
schreibersii (Rat penat de cova), Myotis emarginatus (Rat penat d’orelles dentades),
Rhinolophus ferrum-equinum (Rat penat gran de ferradura), Rhinolophus hipposideros (Rat
penat petit de ferradura).
Espècies de l’Annex I de la Directiva Aus (ZEPA): Les Gavarres no estan designades com a
zona ZEPA.
Flora i fauna singular i espècies endèmiques, rares o amenaçades de les Gavarres
(segons estudis del Consorci de les Gavarres)
Al massís s’hi troba una gran diversitat de flora vascular, que supera el miler de Tàxons.
Alguns d’aquests es diferencien pel seu especial interès en relació a la distribució i raresa en
el conjunt de Catalunya. Malgrat el seu interès en l’àmbit del Principat, a l’EIN de les
Gavarres no s’hi troba cap espècie excepcionalment singular, endèmica, o considerada a
nivell estatal com a amenaçada, en perill crític o en perill, segons criteris de la UICN (2001).
Únicament Carex grioletii és considerat vulnerable, a la llista roja de la flora espanyola
(2000), segons UICN. A aquest s’hi afegeixen Isoetes duriei i Arisarum simorrhinum, també
considerats vulnerables a Catalunya, d’acord amb el Catàleg de plantes vasculars
endèmiques, rares o amenaçades de Catalunya (2000), considerades espècies no
endèmiques en situació de risc. La viudeta (Iberis linifolia subsp. dunalii) és considerada en
el catàleg de plantes vasculars endèmiques, rares o amenaçades de Catalunya (1998), com a
una espècie endèmica sota feble risc, essent poc preocupant la conservació. Les
característiques geogràfiques del massís, i la gran transformació històrica del territori,
expliquen la manca de tàxons endèmics o de gran raresa entre la flora vascular.
Únicament Spiranthes aestivalis és inclosa a l’Annex IV de la Directiva 97/62/CEE, raó per la
qual es considera un tàxon d’interès comunitari que requereix una protecció estricta. Quatre
espècies; Adenocarpus telonensis, Genista linifolia subsp. linifolia, Cistus ladanifer, i Galium
scabrum estan protegides pel Decret 328/1992 pel qual s’aprovà el Pla d’espais d’interès
natural (PEIN). Osmunda regalis i Arisarum vulgare subsp. simorrhinum, protegides pel
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mateix Decret a la veïna Ardenya, no van ser protegides a les Gavarres, probablement pel
desconeixement de la seva existència en el moment d’aprovar el decret.

; Caldria ampliar l’actual protecció al PEIN del Massís de Cadiretes de les espècies de flora
Osmunda regalis i Arisarum vulgare subsp. Simorrhinum al PEIN de les Gavarres.

En el Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de
Catalunya, en el llistat preliminar (Annex I), hi consten 4 dels tàxons que es consideren
singulars a l’àmbit: Isoetes duriei i Arisarum simorrhinum, Spiranthes aestivalis i Galium
scabrum que ja gaudeix de protecció a l’espai.
Entre la resta d’espècies, el Consorci de les Gavarres considera especialment prioritària la
conservació de Dryopteris carthusiana susp. dilatata, Carex grioletii, Blechnum spicant i
Cheilanthes pteriorides subsp. tinaei. Per ser molt vulnerables, i per la seva raresa en relació
a la distribució a Catalunya.
Pel que fa als fongs, i tot i no formar part formar part de l’Annex I del conveni de Berna ni
de la Directiva Hàbitats, el Consorci de les Gavarres, considera prioritaris per la seva
protecció: Psilopezia nummularia, Mycenella variispora, Entoloma lilacinoroseum, Bolbitius
elegans, Xerocomus roseoalbidus.

Es considera necessari realitzar un inventari 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.
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Figura 4.2.10. Espècies de fauna potencialment presents a l’àmbit d’estudi classificades en alguna
categoria de protecció (Consorci de les Gavarres)
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Font: Consorci de les Gavarres, ”Hàbitats i espècies d’interès a l’espai d’interès natural les Gavarres”, Galanthus
(2006), 2010.
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Espècies endèmiques, rares o amenaçades del massís de Cadiretes (segons el Pla
estratègic del Massís de l’Ardenya - Cadiretes)
Al Massís de Cadiretes s’han catalogat cinc espècies de fauna com a amenaçades. N’hi ha
una catalogada “en perill”, el corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis). També n’hi
ha que són catalogades “vulnerables”, “rares”, “indeterminades” o “insuficientment
conegudes”. Aquestes són l’oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica), l’enganyapastors
(Caprimulgus europaeus), el toixó (Meles meles) i la mostela (Mustela nivalis).
En la catalogació europea s’hi troben espècies d’ocells objecte de mesures de conservació
especial. S’hi repeteix el corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis) i a més són
d’especial proteció l’aliga marcenca (Circaetus gallicus), el falcó pelegrí (Falco peregrinus), el
duc (Bubo bubo), el cotoliu (Lullula arborea) i una altra vegada apareix l’enganyapastors
(Caprimulgus europaeus) com a espècie d’especial protecció.
Una de les particularitats que presenta la flora del Massís són unes cassoletes granítiques
que es formen temporalment i on s’arriba a desenvolupar una riquesa biològica
interessant. Són cavitats més o menys arrodonides que es formen sobre una superfície
plana. Amb les pluges s’omplen d’aigua i a mesura que es van engrandint i la poden retenir
durant més temps, la riquesa d’espècies és major.
Es poden distingir dues etapes en la dinàmica ecològica de les cassoletes. La primera és
quan són plenes d’aigua, en aquest cas hi ha una espècie especialment ben adaptada que
rep el nom científic de Elatine hydropiper subsp. macropoda. És una espècie rara, dins els
Països Catalans només s’ha trobat a Mallorca i al Baix Vallespir. La segona etapa és quan les
cassoletes s’assequen. Queda al fons una capa sorrenca que permet l’arrelament i la vida
d’espècies que han d’aprofitar al màxim la poca aigua de què disposen. L’espècie que creix
en aquest ambient és Sedum andegavense, que acumula l’aigua als seus teixits per poder-hi
viure. Només se n’han trobat al Cap de Creus. També viuen, però durant uns quinze o vint
dies després de les pluges, la llengua de serp (Ophioglossum lusitanicum) i l’isoet
mediterrani (Isoetes durieui) com a plantes protegides i especials, tot i que també creixen
Cicendia filiformis, Exaculum pusillum, Elatine macropoda, Sagina subulata o Lotus
parviflorus.

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.

e) Espais d’Interès Geològic i Geozones

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
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de la Pedralta i Geòtop Doms de Solius; i el Geòtop Roques granítiques de S’Agaró (a
Castell-Platja d’Aro).
Dins de les Geozones (llocs d’interès geològic) el DMAiH hi ha definit Geòtops (punts
d’interès geològic), els quals es descriuen a continuació.
Taula 4.2.5. Caracterització dels espais d’Interès Geològic i Geòtops presents a l’àmbit d’estudi
Geozona Formes granítiques de l’Ardenya
Codi

362

Municipi/s

Santa Cristina d’Aro

Geòtops inclosos

1. Roca cavallera de la Pedralta
2. Doms de Solius
Geomorfologia rellevant, petrologia.

Tipus d’interès

El Massís de l’Ardenya és un sistema muntanyós de substrat granític i alçades
modestes pertanyent a la part gironina de la Serralada Litoral Catalana. La vall del
Ridaura, o Vall d’Aro, l’individualitza respecte el massís de les Gavarres. La
combinació de diferents processos al llarg de la història geològica d’aquest massís
(meteorització química, esfondrament de la vall, erosió fluvial) ha donat lloc a un
paisatge constituït per un conjunt de formes característiques del modelat granític. El
conjunt és una interessant mostra de la geomorfologia en roques magmàtiques, tant
pel que fa a les formes majors (doms, torres rocalloses), com a petita escala
(cadolles, taffoni…).
La fàcil accessibilitat i la situació relativa d’aquestes formes, permeten unes
perspectives de gran interès paisatgístic i moltes possibilitats didàctiques. Alguns
elements, com la Roca Cavallera basculant de la Pedralta, formen part de la tradició
cultural i turística de la zona.

Àmbit Fisiogràfic

Catalànids

Era geològica

Paleozoic

Tipus de roca

Roques plutòniques hercianes i filonianes associades

Situació
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Geozona Formes granítiques de l’Ardenya

Cassoletes
evolutius

en

diferents

estadis

Imatges

Vista dels Carcaixells, associació de
doms en formes complexes.
Geòtop 1. Roca cavallera de la Pedralta
Codi

36201
La Pedralta és una torre rocallosa coronada
per un bloc granític en posició d’equilibri.
Aquest bloc, al qual se li calcula un pes
d’unes 80 tones, va ser basculant fins a la
seva restitució posterior a la seva caiguda, al
desembre de 1996. Era la pedra cavallera
oscil·lant més grossa de Catalunya i, que es
conegui, de tot l’Estat espanyol.

Descripció

El bloc superior es recolza sobre una torra
rocallosa (tor) constituïda per una sèrie de
blocs pseudoortogonals que permeten
identificar la xarxa de fractures que els
compartimenta. En el cas de la Pedralta,
l’espaiat del diaclasat ha permès que el tor
romangui com a relleu residual un cop
arrossegat el mantell de sauló en la intensa
fase erosiva del Pliocè i principis del
Quaternari. A la base de la pedra basculant
es pot observar també un bon exemple de
taffoni, cavitats d’alteració en la superfície dels blocs granítics, amb alvèols, petites
cavitats d’ordre centimètric a l’interior de les anteriors.
A les proximitats de la Pedralta hi ha un mirador des del qual es té una bona
perspectiva dels relleus granítics residuals de tota la geozona i del paisatge en
general. El propi mirador es situa en una superfície granítica on són visibles diverses
cassoletes (o cadolles) en diferents estadis evolutius. Aquest geòtop permet, doncs,
conèixer diverses morfologies característiques del modelat granític així com l’estudi
dels processos relacionats amb la seva gènesi i evolució. A més, es tracta d’un indret
emblemàtic a la comarca que ha fet històricament de límit de terme entre els
municipis de Sant Feliu i Santa Cristina.
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Geòtop 2. Doms de Solius
Codi

36202

Descripció

Aquest geòtop conté un interessant conjunt
de doms afaiçonats en leucogranits de gra
gros a mitjà: les Roques Bessones, Roca
Ponça o el propi dom on s’assenta el
Castell de Solius. Es tracta de relleus
residuals modestos, de l’ordre dels 130 m
l’alçada, però molt representatius ja que
presenten un gran nombre de microformes.
L’indret permet l’observació i estudi de
nombroses estructures de dissolució dels
granits: cassoletes, nerviacions, taffoni,
canaleres…
L’ascens a qualsevol d’aquests relleus
residuals, a banda d’observar en detall les
microformes assenyalades, permet una
visió del conjunt de doms granítics de
Solius; cap al sud són visibles els doms i
torres rocalloses que constitueixen els
Carcaixells i les prominències rocoses dels
vessants
del
Montclar.
Especificitats
referides a l’ús i qualificació del sòl. Els
doms de Solius es localitzen en zona boscosa amb explotació forestal d’algunes de
les finques (suredes).

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 trepig… 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.
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Geòtop no inclòs en Geozona: Roques Granítiques a S’Agaró
Codi

358

Municipi/s

Castell-Platja d’Aro
Petrologia, Història Geològica
L’aflorament de roques plutòniques i filonianes de S’Agaró representa probablement
una de les més extraordinàries exposicions naturals d’aquestes roques a escala
internacional.
Les raons d’aquest interès són diverses, unes són de tipus natural i altres són
degudes a la localització geogràfica que determinen la seva accessibilitat. Entre les
raons naturals cal destacar, d’una banda, la varietat de materials i processos que es
troben representats en una àrea relativament petita, i d’una altra el fet que l’erosió
marina hagi netejat impecablement un sector del batòlit granític dels productes
normals de meteorització que impedeixen o obstaculitzen en gran manera
l’observació i estudi de les roques ígnies en la majoria d’ambients climàtics.
Dins dels materials geològics representats es troben:
1.

Roques plutòniques de composició granodiorítica, de gra gros, en les
que es destaquen grans cristalls de feldspat potàssic centimètrics i la
presència de nombrosos enclavaments de diverses gènesis i tipologies.

2.

Diverses generacions de roques hipabissals amb una exposició
privilegiada de tots els detalls de la seva evolució d’emplaçament, reflectit
en la variabilitat textural observable en els nombrosos contactes entre
materials diferents.

3.

Finalment, la zona exposa un conjunt de processos hidrotermals associats
a la evolució de posterior refredament de les masses magmàtiques, difícils
d’observar en altres localitats menys afavorides. Aquests processos
comporten la formació de noves roques constituïdes per minerals
secundaris estables a temperatures inferiors. Són les anomenades
episienites, que destaquen fortament pels seus colors rosats o vermellosos
que posen en evidència les condicions fortament oxidants durant la seva
formació.

Tipus d’interès

No obstant l'interès principal relacionat amb els processos geològics de tipus
magmàtics la zona presenta un interès important en relació amb els processos
geològics externs ja que mostra de manera espectacular l’evolució d’una costa
granítica per l’acció de l’erosió marina, posant en evidència el diferent comportament
dels materials i els condicionants estructurals.
En base a les consideracions anteriors és evident el seu interès en tots els àmbits
següents: científic, didàctic i turístic. La qualitat i la diversitat dels afloraments
d’aquesta zona representen un gran nivell d’interès didàctic i científic tant a nivell
nacional com internacional, i així s’ha demostrat en la inclusió dels afloraments en
excursions, congressos i "field trips" des de fa molts anys.
Àmbit Fisiogràfic

Catalànids

Era geològica

Paleozoic

Tipus de roca

Roques plutòniques prehercinianes i filonianes associades
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Geòtop no inclòs en Geozona: Roques Granítiques a S’Agaró

Situació

Imatges

Vista aèria del sector de Cala Gossos on
granodiorita
amb
zones
s’observa
la
d’episienitització i dics de pòrfir i lampròfir.

Filó de pòrfir tonalític
emplaçat en granodiorites.

Font: Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya, DMAiH, 2010.

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 considera 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.
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f) Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines
El Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines (Diputació de
Girona, 2009) es proposa com un inventari i estudi aprofundit del territori que engloba les
comarques gironines cercant aquells espais que per les seves condicions naturals i
paisatgístiques remarquin la singularitat del territori i requereixin una major atenció.
S’ha articulat una malla molt àmplia que relliga els espais ja dotats de protecció (espais del
PEIN i la xarxa Natura 2000), amb els espais inclosos en el primer catàleg (Catàleg d’espais
d’interès natural i paisatgístic de la Costa Brava) i amb els espais del present catàleg, donant
com a resultat una xarxa d’espais d’interès natural i paisatgístic. Per als espais identificats
s’estableix un conjunt de recomanacions i mesures de preservació i protecció tant de tipus
urbanístic com ambiental.
El catàleg diferencia espais d’interès natural i connectors ecològics.
S’entén per Espai d’Interès Natural (EIN) aquell territori que tot i no presentar una protecció
específica o legal, és d’interès per l’existència de comunitats vegetals i espècies
representatives, protegides o rares, l’existència d’hàbitats d’interès comunitari, la presència
de geozones i zones humides catalogades, la proximitat a espais naturals protegits, etc.
S’entén per connector ecològic (CON) un sector relativament ampli del territori definit a
partir d’unes característiques morfològiques i d’una estructura d’hàbitats que afavoreixen la
continuïtat dels fluxos biològics i ecològics, com és facilitar els moviments d’un ampli
ventall d’espècies a través del territori i mantenir la continuïtat de determinats processos
ecològics. Per la diversitat d’hàbitats que conté, naturals o seminaturals, per les seves mides
i pel fet d’acollir un gran nombre d’espècies, no només actua com a connector, sinó que
generalment esdevé, alhora, l’hàbitat de determinades espècies.
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.
Als municipis de l’Agenda 21 (Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro) el total d’espais
identificats és de 11, repartits entre 8 espais d’interès natural i 3 connectors ecològics.
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Figura 4.2.11. Espais d’interès natural i connectors ecològics a l’àmbit d’estudi

Espais d’interès natural
53- Els Vilars
55- De la riera de Fenals a la riera de Can
Carboner (el Treumal)
56- Bell-lloch - Torrent de la Coma – Torrent de
Canyet
57-La modeguera
58- El Ridaura
59- Roca Tosa (Zona d’amortiment)
61- Vall de Solius
62- Vilar d’Aro – Bosc d’en Provençal
Connectors ecològics
54- Connector el Treumal – les Gavarres
60- Connector les Gavarres – Cadiretes (Costa
d’Alou – Riera de Salenys)
64- Connector el Bosc d’en Provençal – Massís
de Cadiretes

Font: Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines, 2010.
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A continuació es reprodueix una síntesi de les fitxes de cada espai del Catàleg d’espais
d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines present als municipis de l’Agenda
21, indicant els municipis, la superfície que comprèn i les característiques que defineixen
l’espai.

Els Vilars (53)
Espai d’Interès Natural. Calonge i Castell – Platja d’Aro (495,80 ha).
Figura 4.2.12. EIN els Vilars

Font: Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines, 2010.

Es tracta d’un espai de naturalesa forestal, llevat de la zona de contacte amb la carretera i
l’àrea ubicada sobre la urbanització, que es troba a cavall entre Calonge (al costat de Sant
Antoni) i Santa Cristina d’Aro, on les cobertes del sòl predominants són l’agrícola i el
paisatge agroforestal. La superfície forestal pertany bàsicament al domini de la sureda, per
bé aquesta formació es troba molt desestructurada i el pi –principalment el pi pinyer (Pinus
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pinea) i pinastre (Pinus pinaster) – sovint és l’espècie dominant. També s’hi troben les
brolles d’estepes (Cistus sp) i brucs (Erica sp), acompanyades per la gatosa (Ulex
parviflorum) i l’arboç (Arbutus unedo). Apareixen zones de prats, que normalment
corresponen a zones d’erms o de camps abandonats. El tipus de conreu varia i s’hi podent
trobar tant cereals com farratges. Altrament, i en menor mesura, s’hi troben explotacions
forestals bàsicament de pollancres i cultius de vinya i olivera.
És destacable la presència de dos cursos d’aigua que creuen la zona, que baixen de les
Gavarres i desemboquen a mar. Aquests presenten una vegetació de ribera completament
desestructurada, on dominen les espècies al·lòctones o de poc interès com la canya (Arundo
donax), el pollancre (Populus nigra), el plàtan (Platanus x hispanica), l’acàcia (Robinia
pseudoacàcia), l’esbarzer (Rubus ulmifolius) i altres espècies de caràcter ruderal (Diplotaxis
erucoides, Plantago subulata, Convolvulus arvensis, Vicia sativa, etc). Per últim, cal
assenyalar les àrees de contacte entre la zona agrícola i la zona forestal, ja que representen
zones d’alt valor biològic i paisatgístic.
Motius de la inclusió al catàleg
El motiu principal és evitar la urbanització d’un espai d’interès agrícola i conservar les
masses forestals de les Gavarres, així com els espais de transició entre les forests i els
camps de conreu. Destaquen dos trams de les dues rieres situades al N-E i al N-O del
municipi. La de llevant és rellevant per la presència de nombrosos verns (Alnus glutinosa) i
algun om (Ulmus minor), que van resseguint el curs d’aigua. La de ponent conserva un tram
on els herbassars megafòrbics nitròfils i humits (Convolvuletalia sepium, GalioAlliarietalia) hi dominen. Tot i que tant un com l’altre presenten un estat de conservació
regular, són interessants ja que, amb la seva protecció, podrien esdevenir autèntics tresors
biològics per aquest sector de costa.

; La urbanització en aquesta àrea contribuiria a desenvolupar un continu urbà que aïllaria
el massís de les Gavarres de la seva franja litoral.

És fonamental evitar la construcció a la zona i mantenir els usos actuals. És igualment
; primordial desenvolupar accions per tal de millorar l’estat actual de les rieres, i practicar
aclarides en aquelles zones forestal que no necessitin. Es considera indispensable aturar
el creixement a la zona perimetral i vora les carreteres que creuen l’espai.
El desenvolupament d’un règim de protecció de l’àrea exigeix la redacció i aprovació

; d’un Pla Especial regulador dels seus usos que impedeixi o limiti la instal·lació de més
edificacions i construccions al sector.
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Connector el Treumal – les Gavarres (54)
Connector Ecològic. Castell – Platja d’Aro (72,70 ha).
Figura 4.2.13. Connector el Treumal – les Gavarres

Font: Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines, 2010.

Es tracta d’un espai connector entre el massís de les Gavarres i l’àrea anomenada Riera de
Fenals – Riera de Can Carboner.
Es tracta d’una àrea de naturalesa forestal, excepte la zona que es troba en contacte amb Els
Vilars. El tipus de bosc predominant és la sureda (Quercus suber), tot i que bona part de la
superfície inclosa és una brolla d’estepes (Cistus sp.) i brucs (Erica sp) coberta de pins
pinyers (Pinus pinea). Pel que fa a l’espai que es troba en contacte amb l’àrea dels Vilars de
Calonge, es caracteritza per ser un paisatge agrícola en mosaic de gran valor.
Les úniques edificacions existents són, a la part baixa, les masies com el Mas Faig i Can
Benet, que cal arranjar i protegir; i a la part alta, Can Cosme, Can Peret i el Fumat.
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Motius de la inclusió al catàleg
Aquest espai s’ha delimitat bàsicament per l’establiment d’una connexió ecològica i
paisatgística entre dues àrees de gran valor com són el massís de les Gavarres i la zona del
Treumal.
L’estat de conservació és generalment bo, excepte alguns sectors de la massa forestal
arbrada on la densitat de pins és molt alta i el risc d’incendi elevat. Cal tenir en compte
; les pressions urbanístiques que pateix al voltant del seu perímetre. També s’hi troben
punts d’abocament incontrolat de deixalles, sobretot als sectors més pròxims a la
urbanització a ponent de l’àrea.
Resulta fonamental per la preservació de l’espai evitar la construcció a la zona, així com
; mantenir els usos actuals. Es considera indispensable aturar el creixement a la zona
perimetral i tractar detalladament, des d’un punt de vista urbanístic, el final de les
urbanitzacions que es troben en contacte amb les masses forestals.
La compra, arrendament o la custòdia dels terrenys forestals, per part de fundacions

; ambientals o del propi Ajuntament, seria un mecanisme adequat per impedir la futura
transformació urbanística de l’àrea.

Riera de Fenals – Riera de Can Carboner (El Treumal) (55)
Espai d’Interès Natural. Castell – Platja d’Aro (163,40 ha)
Figura 4.2.14. EIN Riera de Fenals – Riera de Can Carboner (El Treumal)
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Font: Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques
gironines, 2010.

Es tracta d’un espai que delimita al N amb les àrees del Vilar i el Connector el Treumal-Les
Gavarres. Al S, limita amb la carretera de circumvalació de Platja d’Aro , i a l’E, limita amb
diverses urbanitzacions.
És una brolla forestal arbrada entre dues rieres, amb gran valor paisatgístic. Tot i que hi
predomina la vegetació arbustiva als fondals, hi ha retalls de boscos dens on hi creixen les
alzines i els suros.
Tot i que l’espai inclou una petita zona cremada, les zones obagues encara tenen un caire
forestal. Les comunitats arbustives també tenen un poblament vegetal i animal particular.
Motius de la inclusió al catàleg
L’espai actua com a zona tampó entre les urbanitzacions veïnes i els conreus adjacents,
serveix d’esbarjo pels veïns i ajuda a dibuixar un paisatge en mosaic, de gran valor en
l’existència de diversitat al territori.
Algunes espècies d’ambients humits aprofiten els punts frescals de les rieres per créixer.
S’hi troba la pulicària (Pulicaria dysenterica), el dorinci hirsut (Dorycnium hirsutum) i la
menta borda (Mentha suaveolens), entre d’altres.
Es requereix la conservació com a zona boscosa, amb una explotació forestal
sostenible i amb estassades selectives als indrets més propers a les edificacions.
; Caldria no augmentar més la zona urbanitzable. La carretera comarcal C-65, com a
tota la zona, ha seccionat aquest indret i no presenta ni passos de fauna ni
pantalles contra la contaminació acústica. Cal proposar-los a tota l’àrea entre
Calonge i la Costa de Penedès, direcció a Llagostera.

-155-

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

Bell-lloc – Torrent de la Coma – Torrent de Canyet (56)
Espai d’Interès Natural. Castell – Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro (164,11 ha).
Figura 4.2.15. EIN Bell-lloc – Torrent de la Coma – Torrent de Canyet

Font: Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines, 2010.

Àrea ubicada a la zona S del massís de les Gavarres, baixant en direcció a Castell d’Aro.
Limita al N amb el PEIN de les Gavarres, a l’E amb la urbanització Mas Nou i Can Manel, al S
amb la carretera GI-662 i amb la urbanització les Teules, a l’O.
Es tracta d’una àrea de caràcter forestal formada per suros (Quercus suber) i pins (Pinus
sp.). Les àrees de matoll estan dominades per la brolla silicícola d’estepes i brucs i petits
retalls d’alzinar a les fondalades. Als dos torrents que circulen dins l’àrea, tot i no
desenvolupar-s’hi un bosc de ribera, tenen un gran valor ecològic i paisatgístic, ja que
algunes espècies d’ambients humits aprofiten aquests punts frescals per créixer. Aquest és
el cas de la pulicària (Pulicaria dysenterica), el doricni hirsut (Dorycnium hirsutum) o la
menta borda (Mentha suaveolens). Als cursos fluvials, la vegetació de ribera apareix força
malmesa, dominant espècies al·lòctones o de poc interès com la canya (Arundo donax), el
pollancre (Populus x canadensis), el plàtan (Platanus x hispanica) o l’acàcia (Robinia
pseudoacacia). Els sòls destinats al cultiu adquireixen un cert caire de sòls residuals, propis
de les zones perifèriques de grans aglomeracions urbanes, ja que a part del cultiu de
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cereals, també hi ha diferents tipus d’equipaments. També s’hi troben zones de prats,
normalment corresponents a zones d’erms o de camps abandonats (sovint d’oliveres).
Cal esmentar que l’àrea representa el gradient entre la plana i la muntanya, esdevenint un
espai de gran valor paisatgístic per tractar-se d’una zona d’elevada pressió urbanística.
En conjunt, la zona forestal presenta un estat de conservació acceptable. Part de l’espai és
una àrea cremada fa poc anys, i poc densa forestalment. Actualment es troba en recuperació
i no sembla patir impactes greus.
Cal tenir en compte, però, les pressions urbanístiques al seu perímetre. L’increment de la
urbanització en aquesta àrea contribuiria a desenvolupar un continu urbà que aïllaria el
massís de les Gavarres de la seva franja litoral i del massís de Cadiretes.
Les principals edificacions històriques són els masos de Can Clara, Can Riera, Can Granota i
l’existència d’alguna cabana de camp.
Motius de la inclusió al catàleg
L’espai conforma una zona tampó entre les urbanitzacions veïnes i els conreus adjacents,
serveix d’esbarjo per als veïns i ajuda a dibuixar un paisatge en mosaic, de gran valor per a
la diversitat del territori.
Les àrees arbustives són exemples interessants de la brolla termòfila d’aquest tram
litoral, ja que hi creixen el romaní (Rosmarinus officinalis) o la murtra (Myrtus communis),
espècies pròpies dels vessant marítim càlid.
Es considera prioritari evitar el continu urbanístic de les poblacions de Castell d’Aro i
Santa Cristina d’Aro, ja que aquest és el darrer espai a l’àrea que preserva
; característiques adients per desenvolupar la funció de connector paisatgístic i biològic.
En aquest sentit, es requereix de la conservació com a zona boscosa i el manteniment
dels usos actuals.

; Convé realitzar accions per tal de millorar l’estat actual de les rieres, així com practicar
aclarides en aquelles zones forestals que ho requereixin.
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La Modeguera – La Gramoia (57)
Espai d’Interès Natural. Castell-Platja d’Aro (13,90 ha)
Figura 4.2.16. EIN La Modeguera

Font: Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines, 2010.

Es tracta d’un espai eminentment forestal entremig d’una zona urbanitzada. El bosc és
format per pins (Pinus sp.), suros (Quercus suber) i alzines (Quercus ilex); els pins,
generalment de pi pinyer (Pinus pinea) fan un estrat arbori alt, probablement provinent
d’antigues plantacions en cultius, sota el que s’hi troba brolla silicícola típica, que es va
neulant per l’ombra dels arbres.
Atès al seu passat de zona cultivada, tot i la notable recuperació del bosc, no s’hi troben
espècies vegetals de gran valor.
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Motius de la inclusió al catàleg
És una zona tampó entre les urbanitzacions veïnes i els conreus adjacents que serveix
d’esbarjo pels veïns i ajuda a dibuixar un paisatge en mosaic, de gran valor per l’existència
de diversitat al territori.
Es creu necessari que aquest turó arbrat es comuniqui amb les àrees agrícoles
adjacents, l’horta del Pla de Riembau i del Pinell. Espais que han de conservar la seva
; classificació de sòl agrícola, respectar els antics traçats de camins, i preservar una gran
àrea lliure a cada costat del Ridaura, de manteniment de la vegetació de ribera i del
mateix curs hídric.

; Els requeriments de protecció s’han de basar en el manteniment i conservació de l’espai
com a zona boscosa evitant l’augment de la zona urbanitzable.

Es proposa impulsar un Pla Especial en el que es reguli i s’ordeni l’ús públic,

; acondicionant els accessos, itineraris i camins per a vianants, així com les zones de
lleure per a la població.

Es considera necessari prohibir la instal·lació en aquesta àrea, mitjançant la declaració

; d’utilitat pública i interès social, d’antenes de telecomunicacions i d’altres
infraestructures que malmetrien irreversiblement els valors paisatgístics del sector.

El Ridaura (58)
Espai d’Interès Natural. Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro (325,60 ha)
Figura 4.2.17. EIN el Ridaura
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Font: Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines, 2010.

Es tracta d’un espai fluvial dividit en dos zones separades per l’àrea Torrent de Canyet-Bosc
d’en Provençal. La part sud d’aquesta darrera àrea és el nexe d’unió entre ambdues. Aquesta
àrea també podria entendre’s com una unitat, seguint el riu sense cap fractura. Comprèn les
ribes del Ridaura, així com les zones més properes al mateix, i que tenen una influència
directa amb el riu.
Actualment el riu presenta una vegetació de ribera molt desestructurada amb presència
d’espècies vegetals al·lòctones i amb cert trams molt degradats. També accentuat per
l’endegament del mateix riu Ridaura en què es va eliminar part d’aquesta vegetació.
Pel que fa a les zones circumdants, cal dir que aquestes són bàsicament de naturalesa
agrícola, tot i que es caracteritzen per presentar un cert grau de marginalitat, ja que hi ha
proliferat diferents equipaments i polígons industrials. Aquest fet suposa aïllar l’espai fluvial
d’altres ambients com pot ser l’agrícola, i promoure un continu urbà fins a Castell-Platja
d’Aro, implicant la transformació total de a plana del Ridaura i la pèrdua d’indrets de gran
bellesa i harmonia.
Motius de la inclusió al catàleg
Es considera prioritari conservar i recuperar un dels rius més importants del Baix Empordà,
juntament amb el Ter i el Daró.
La protecció d’aquesta àrea ha de servir per evitar la transformació total de la plana del
Ridaura, així com garantir la conservació d’aquells espais relacionats amb el riu de major
transcendència. En aquest sentit, cal recordar que el Ridaura va ser l’element més important
per crear i mantenir el paisatge del rere litoral del Baix Empordà. De la mateixa manera, va
ser clau per permetre l’establiment de camps de cultiu a la plana, que han esdevingut un tret
paisatgístic identificatiu de la zona, i que estan en procés de desaparició.
Tanmateix, la zona actualment es veu sotmesa a diferents impactes, sent els més greus els
que fan referència a l’ocupació indiscriminada de sòl, inclòs dins el domini públic hidràulic o
en les seves zones d’influència. Cal fer referència a la presència de diferents equipaments a
banda i banda de les carreteres, augmentant el risc d’aconseguir un continu urbà i
l’aïllament del riu respecte a d’altres sistemes naturals. La degradació de certs trams del riu,
bé per deixalles urbanes abocades o per una forta destrucció del bosc de ribera, s’ha de
tenir en compte. També s’ha d’esmentar la marginalitat de moltes explotacions agrícoles
presents a la zona, ja que esdevenen espais residuals on existeix un risc d’una futura
urbanització.
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Altrament, cal tenir en compte que els sistemes fluvials són espais on la recuperació natural
no és dificultosa.
El riu Ridaura presenta un avançat estat de degradació amb pèrdua de la vegetació de

; ribera, urbanització i ocupació del domini públic hidràulic, abocament de deixalles,
proliferació d’espècies al·lòctones i bioinvasores, etc.

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro està redactant un Pla Especial a l’àmbit del riu

; Ridaura per tal de 1) recuperar ecològicament i socialment el riu, afavorint així la
funcionalitat dels diferents ambients naturals presents i potencials a la zona; 2) portar a
la pràctica mesures actives i 3) fixar un règim estricte del sòl.

Pedralta - Roca Tosa (59)
Espai d’Interès Natural. Santa Cristina d’Aro (246,92 ha).
Figura 4.2.18. EIN Pedralta - Roca Tosa
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Aquesta àrea es situa entre l’EIN de Cadiretes i la urbanització Golf Costa Brava. El límit O el
conforma la riera del Vilar i l’E el límit municipal amb Sant Feliu de Guíxols i la plana del
Ridaura.
L’àrea determinada com a Roca Tosa correspon a les culminacions del biòtop del Massís
de Cadiretes, de terrenys elevats de sòls àcids de substrat granític i boscos de sureda amb
pi pinyoner, fins a arribar a la plana de la conca del Ridaura. A l’O i al N de la urbanització
Golf Costa Brava inclou també una part de terrenys agrícoles i en els ambients oberts
colindants hi dominen els matollars –en aquest cas la brolla d’estepes i brucs–. L’espai acull
també la capçalera de la Riera del Vilar i petits torrents que desemboquen al Ridaura. Els
doms granítics arrodonits que sobresurten de la massa boscosa (Roca Tosa, Roca Rodona,
etc) tenen a més la mateixa singularitat geològica que els Carcaixells que han estat
inclosos al PEIN.
Motius de la inclusió al catàleg
Es tracta d’un espai que conforma un paisatge de contacte entre el massís de Cadiretes
(inclòs al PEIN) deshabitat i dominat per la natura, i les planes humanitzades i altament
explotades que l’envolten pel N-E i N-O. Aquest fet fa que sigui una zona d’amortiment del
PEIN. Els elements antròpics amb els quals delimita, la carretera, la urbanització i el camp de
golf, reclamen una preservació amb cura dels coixins ambientals per evitar l’aproximació
dels impactes al PEIN (augment de la construcció, explotació insostenible dels recursos
hídrics) o la multiplicació dels efectes de possibles desastres com els incendis.
D’altra banda, en aquestes zones de contacte (ecotons) entre ambients diferents (muntanyaplana-riu o entre espais forestals i espais oberts conreats) és on s’hi concentren els hàbitats
amb major diversitat, ja que s’hi troba tant refugi com aliment per a espècies forestals o que
nien en forats, per exemple el cargolet (Troglodytes troglodytes) o el picot garser gros
(Dendrocopos major) com per a espècies d’espais oberts (xoriguer, alosa, etc). Alhora s’hi
poden localitzar espècies vegetals arvenses (de camp i cultius), de ribera (Alno-padion;
hàbitats catalogats com a prioritaris per la directiva hàbitat 97/63/CEE) o típicament
forestals (de la sureda i l’alzinar, pinedes secundàries i bosc mixt amb roure martinenc).
El conjunt de masies, els camps de cereals, camins i retalls de boscos d’alzina surera,

; roures i pins, manté un variat mosaic a la Roca Tosa que cal protegir de qualsevol
intervenció.

La Roca Tosa pateix l’impacte paisatgístic de la urbanització Golf Costa Brava,

; hiperfreqüentació que redueix la qualitat per a la presència de fauna i l’explotació de
recursos hídrics per part del camp de golf i dels habitatges associats.

; L’espai s’hauria d’incloure a la Xarxa Natura 2000 pel fet que conté hàbitats o espècies
considerades prioritàries segons la Directiva hàbitats.

; Convé racionalitzar el traçat de línies elèctriques aèries que creuen l’espai i exigir el
manteniment de les franges de protecció de les mateixes.
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Connector les Gavarres – Cadiretes (Costa d’Alou – Riera de Salenys) (60)
Connector ecològic. Santa Cristina d’Aro i Llagostera (904,68 ha).
Figura 4.2.19. Connector ecològic les Gavarres – Cadiretes (Costa d’Alou – Riera de Salenys)

PEIN Gavarres

PEIN Cadiretes

Font: Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines, 2010.

Limita amb el Massís de Cadiretes, pel S. El límit E és el camí que passa pel sud de Can
Auladell i del Bosc d’en Tapioles, deixant a la banda E la vall de Solius.
Es tracta d’un espai forestal adjacent als espais d’interès natural de les Gavarres al N, i de
l’Ardenya al S, i un espai central de caràcter agrícola vertebrat pel riu Ridaura.
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La zona forestal es troba ocupada principalment per suredes (Quercus suber) explotades
per silvicultura, amb peus d’altres espècies, pins (Pinus sp) i alzines (Quercus ilex). La
vegetació de ribera als marges del Ridaura està molt desestructurada, tal com s’ha
especificat anteriorment, i conté plantacions de pollancres (Populus sp). Intercalats entre els
boscos s’hi troben els camps de conreu.
L’activitat humana en aquest espai és important degut a la presència d’una infraestructura
viària important com és la C-65 i l’existència, al N d’aquesta, d’un seguit de construccions
(restaurants, vivers, magatzems i un càmping) que fragmenten la connectivitat entre el
PEIN de les Gavarres i el PEIN de Cadiretes. Al S de la infraestructura viària i també de l’espai,
les edificacions són menys abundants (benzinera i magatzem).
Motius de la inclusió al catàleg
És un pas natural de connexió funcional entre el massís forestal de les Gavarres i el de
Cadiretes-l’Ardenya, refugi de nombroses espècies d’interès faunístic dels grups dels
amfibis, rèptils i mamífers. No existeix cap altra zona de connexió tant directa i pròxima
entre els límits d’ambdós PEIN.
Malgrat la presència d’una infraestructura viària tant fragmentadora com la C-65 i d’un
continu urbà encara no consolidat, es considera que cal mantenir aquesta àrea lliure de
noves pressions edificatòries i adequar-la, per tal que pugui exercir la seva funció com a
corredor biològic entre els dos espais inclosos al PEIN.
Es considera prioritari aplicar mesures per permeabilitzar la C-65 (mitjançant passos de
; fauna, per exemple) atenent a la funcionalitat i l’elevat interès d’aquest connector
ecològic. Aquestes mesures es recolliran en l’Estudi de Connectivitat ecològica, social i
paisatgística i en el Pla de foment de la connectivitat.
El desdoblament de la carretera ha produït altres impactes sinèrgics com l’aparició

; d’extraccions d’àrids en la zona forestal al vessant del Massís de Cadiretes, i la
degradació de certs trams del riu Ridaura per la proximitat de la infraestructura.

L’existència d’un antic tancat cinegètic de muflons (Ovis musimon) a la Vall de Solius del

; qual es van escapar i que ja s’ha desmantellat, va ocasionar la introducció i proliferació
del mufló (espècie al·lòctona) als massissos de Cadiretes i les Gavarres.
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Vall de Solius (61)
Espai d’Interès Natural. Santa Cristina d’Aro (179,52 ha).
Figura 4.2.20. EIN Vall de Solius

Font: Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines, 2010.

L’espai comprèn la zona agrícola de la Vall de Solius. A l’E i N-E limita amb el riu Ridaura. Al
S, el límit el marca la pròpia riera de Solius i aigües amunt, la riera del Mar de Sants. Els
límits O i N-O segueixen el camí que passa per sota Can Auladell i els boscos d’en Tapiola,
arribant fins a la C-65.
Es tracta d’un espai d’ús agrícola molt ben conservat i de gran bellesa paisatgística per si
mateix i pel context en què es troba situat, entre les grans masses forestals de les Gavarres i
l’Ardenya.
La vegetació de ribera es troba desestructurada, principalment en el punt en què la riera de
Solius arriba al Ridaura, així com en trams amb urbanitzacions contigües (Can Reixach, Golf
Costa Brava).
L’activitat humana en aquests espais és considerable donat el seu ús agrícola, la proximitat
d’una infraestructura viària important com és la C-65, i un camp de golf que presenta àrees
adjacents marginals.
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Motius de la inclusió al catàleg
La vall de Solius conforma una entrada natural al massís de l’Ardenya. Des d’aquí parteixen
nombrosos itineraris d’excepcional interès que mostren els valors de l’Ardenya. La vall de
Solius és un paisatge ben conservat, tot i que la classificació majoritària de sòl no
urbanitzable no es considera suficient per la seva conservació, i es veu amenaçada per
activitats que desvirtuen el paisatge i transformen els seus usos actuals.
El monestir de Solius és un element d’interès destacable dins la vall i també hi existeixen
nombroses masies patrimonials.
L’estat de conservació de la Vall de Solius és bo, malgrat que en el seu entorn existeixen
; infraestructures importants, urbanitzacions i el camp de golf. El monestir i la vida
monàstica han esdevingut segurament un paràmetre clau en la conservació d’aquest
paratge sotmès a tantes pressions urbanístiques.
Es considera que cal potenciar la vegetació de ribera als llocs on és inexistent i en
; aquells on es troba desestructurada. Caldria també frenar l’aparició de noves activitats
per tal de garantir la continuïtat dels usos tradicionals i no deixar pas a processos
especulatius.

Els valors naturals i paisatgístics d’aquesta àrea exigeixen la seva classificació com a sòl

; no urbanitzable d’especial interès agrícola i paisatgístic, així com la dotació d’un règim
de protecció adequat.

Es considera imprescindible l’adopció de les mesures adients de restauració de

; l’abocador present a l’àrea de la Vall de Solius, en el moment en què es produeixi la
seva clausura, impedint la seva ampliació i minimitzant l’actual impacte.
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Vilar d’Aro – Bosc d’en Provençal (62)
Espai d’Interès Natural. Santa Cristina d’Aro, Sant Feliu de Guíxols i Castell- Platja d’Aro
(96,60 ha).
Figura 4.2.21. EIN Vilar d’Aro – Boc d’en Provençal

Font: Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines, 2010.

L’Espai està comprès entre la carretera de Castell d’Aro a s’Agaró, GI-662, cap a l’interior,
fins trobar el límit del PEIN del Massís de Cadiretes.
Es tracta d’una zona eminentment forestal, amb retalls de vegetació arbustiva, entre zones
urbanitzades i de conreus.
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Motius de la inclusió al catàleg
Aquest espai, enllaça amb el PEIN de Cadiretes, exerceix la funció de corredor biològic vers
una de les àrees més urbanitzades del litoral, entre Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d’Aro
i Santa Cristina d’Aro.
L’espai deixa una franja ampla de bosc, quedant un paisatge en mosaic variat que
mantindria la diversitat del territori.

L’estat de conservació es pot considerar regular i la pressió antròpica important. De
; totes maneres, sembla interessant mantenir questes zones forestades entre les zones
habitades, fent neteges periòdiques per tal d’evitar-ne la degradació.

Els requeriments de protecció són mantenir l’espai de carena, conservant el seu caràcter
agrícola i sense construccions, per tal de permetre la continuïtat de l’anella verda que
; emmarca la conca de Sant Feliu, des del Molí de les Forques fins a Sant Elm; i mantenir
l’espai com a zona boscosa mitjançant una explotació forestal sostenible. És a dir, no
estassar arreu el bosc i evitar un augment de la zona urbanitzable.

Connector el Bosc d’en Provençal – Massís de Cadiretes (64)
Connector ecològic. Santa Cristina d’Aro i Sant Feliu de Guíxols (295,70 ha).
Figura 4.2.22. Connector ecològic Bosc d’en Provençal – Massís de Cadiretes
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Font: Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines, 2010.

L’espai està situat entre la carretera de Sant Feliu de Guíxols a Santa Cristina d’Aro, l’àrea de
“Riera de les Comes-Mascanada” i el PEIN del Massís de Cadiretes.
La zona és eminentment forestal, tot i que hi ha una àrea de superfície agrícola, alhora que
es mantenen diferents retalls arbustius i arbrats. La zona forestal està formada bàsicament
per suros (Quercus suber), tot i que hi ha àrees on domina el pi pinyer (Pinus pinea). Aquesta
zona forestal és interessant perquè manté diferents zones on predominen matollars (en
aquest cas la brolla d’estepes i brucs) i els prats secs, tot i que aquesta última formació és
escassa. És destacable la presència de diferents zones rocoses, sobretot a la banda més
pròxima al PEIN de Cadiretes. Aquestes representen un tipus d’ambient totalment diferenciat
de l’ambient forestal que l’envolta. Altrament, aquest espai es veu també caracteritzat per la
presència d’una riera que baixa del massís de Cadiretes i es dirigeix cap al sector O del nucli
de Sant Feliu, prenent la direcció E-O. Pel que fa a la vegetació de ribera, que ressegueix els
dos cursos fluvials, apareix força malmesa, dominant-hi les espècies al·lòctones i de poc
interès com la canya (Arundo donax), el pollancre (Populus x canadensis), el plàtan (Platanus
x hispanica) o l’acàcia (Robinia pseudoacacia). Els sòls destinats al cultiu mantenen encara
un important valor paisatgístic i biològic, ja que en moltes zones es conserva el paisatge en
mosaic. També apareixen, en menor mesura, zones de prats, que normalment corresponen a
zones d’erms o de camps abandonats (sovint oliveres).
Motius de la inclusió al catàleg
Els motius d’inclusió al catàleg, responen a la voluntat d’impedir més pressions
urbanístiques al límit E de l’espai PEIN del massís de Cadiretes, així com connectar pel sector
més litoral, els espais PEIN del Massís de les Gavarres amb el de Cadiretes. Altrament,
aquesta àrea presenta valors geològics i paisatgístics d’alt interès representats pels doms
granítics, una massa forestal amb noces mostres de suredes així com àrees on dominen,
enmig de les masses arbrades, diferents retalls de matolls, herbeis o cultius, mostrant un
paisatge en mosaic de gran riquesa biològica i paisatgística. Altrament el curs fluvial
presenta trams on la vegetació de ribera aconsegueix mantenir-se i hi dominen diferents
espècies de salzes (Salix sp), com també oms (Ulmus minor) i àlbers (Populus alba). Aquesta
àrea, juntament amb la de la Riera de Comes, s’està convertint en l’única àrea agrícola del
municipi de Sant Feliu de Guíxols, justificant doncs, la seva inclusió a la xarxa d’espais
d’interès del litoral gironí.
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Com a construccions properes, s’hi troben la deixalleria municipal, Can Provençal, Can
Beuloli, i la Torre del Molí dels Frares.

Cal evitar les pressions urbanístiques que pateix el connector ecològic el Bosc d’en
; Provençal – Massís de Cadiretes al voltant del seu perímetre. Una urbanització en
aquesta àrea contribuiria a desenvolupar un continu urbà que aïllaria el massís de les
Gavarres de la seva franja litoral i del massís de Cadiretes.

En aquest sentit, s’hauria de limitar i prohibir la construcció d’habitatges unifamiliars
; aïllats, per tal d’impedir el progressiu deteriorament de la zona. Així com garantir la
neteja i el manteniment de les masses forestals pel que fa a la prevenció d’incendis.

De forma general per a tots els Espais d’Interès Natural i Connectors ecològics de l’àmbit, val
a dir que:

; Seria convenient avaluar la viabilitat d’incorporar aquests EINS al PEIN de les Gavarres, a
fi i efecte que actuessin com a àrea d’amortiment d’impactes.

; Caldria zonificar adequadament en els planejaments les àrees forestals, garantint el
respecte de la Unitat Mínima Forestal de 25 ha.

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.

g) Biodiversitat
La comarca del Baix Empordà presenta una biodiversitat i una riquesa notable, determinada
per la seva geografia i per la diversitat d’ambients que varien des de la muntanya prelitorial
a les zones costaneres. En un territori local com és el de l’àmbit d’estudi, hi conflueixen
ambients mediterranis de baixa muntanya, ambients eurosiberians i ambients pròpiament
litorals i marins.
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 la zona d’estudi (EG02, EG03, DG92 i DG93); el que representa el 21% de la totalitat
dels taxons coneguts a Catalunya (segons consultes al Banc de dades de Biodiversitat de
Catalunya, BIOCAT).
Tanmateix, cal tenir en compte que el BIOCAT recull les citacions de tàxons per quadrat UTM
i, per tant, és una aproximació a l’existència real del tàxon a l’àmbit. Les dades es van
actualitzant contínuament, per la qual cosa els valors que aporta el Banc de dades són
orientatius.

-170-

DOCUMENT I
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

El nombre de tàxons per quadrat UTM segons consultes al Banc de Dades de la biodiversitat
BIOCAT (data 16/03/2010) a l’àmbit de l’Agenda 21 (quadrats UTM EG02, EG03, DG92 i
DG93) es recullen a la taula 4.2.6.

Taula 4.2.6. Nombre total de tàxons per quadrat UTM (UTM EG02, EG03, DG92 i
DG93) a l’àmbit de l’Agenda 21 (consulta del 16/03/2010)
Origen

Àmbit d’estudi

Catalunya

% àmbit d’estudi respecte Catalunya

Total de taxons

5.689

27.540

20,65

Flora

2.989

4.658

64,16

Briòfits

7*

839

0,83

Fongs

675

5.681

11,88

184**

1.497

12,29

650

1.043

62,63

Líquens
Vertebrats
Mol·luscs
Algues

230

2.059

11,17

339***

578

58,65

615

11.185

5,49

Artròpodes

* No hi ha dades per les quadrícules UTM EG02 i EG03.
** No hi ha dades per la quadrícula EG03.
*** No hi ha dades per la quadrícula DG93.
Font: BIOCAT, Banc de dades de Biodiversitat, 2010.

h) Arbres monumentals
Els arbres monumentals són aquells arbres que es caracteritzen per les seves grans
dimensions, bellesa o edat considerable i formen part de la història o del patrimoni natural i
cultural.
La Generalitat de Catalunya, sensible a aquest fet, ha regulat legalment diferents figures de
protecció per a aquest patrimoni: 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’interès comarcal i local i Odres 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
següents arbres monumentals dels municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro.

Taula 4.2.7. Arbres monumentals i arbres d’interès comarcal i local de l’àmbit de l’Agenda 21
catalogats pel DMAiH
Municipi

Nom

Nom científic

Nombre

Catàleg
Arbres monumentals de
Catalunya

Santa Cristina d’Aro

Pi de Romanyà

Pinus pinea

1

Castell-Platja d’Aro

Pi de Can Riembau

Pinus pinea

1

Pi del Camí Ral*

Pinus pinea

1

Alzina surera del Torrent
de la Coma

Quercus suber

1
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Municipi

Nom

Nom científic

Nombre

Alzina de Fenals

Quercus ilex

1

Lledoner de Canyet

Celtis australis

1

Catàleg

* Actualment és un peu mort per la descàrrega d’un llamp.
Font:Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.

Tanmateix, 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 dels anomenats:
-

Pi monumental (Pinus pinea), i

-

Els tres quercus (Quercus humilis, Quercus ilex, Quercus suber).

Finalment, des de l’Ajuntament de Castell-Platja
monumentals d’interès local següents:

d’Aro

s’han

facilitat

els

arbres

Taula 4.2.8. Arbres monumentals d’interès local de Castell-Platja d’Aro no inclosos en el catàleg del
DMAiH
Nom

Nom
científic

Observacions

UTM X

UTM Y

505.481

4.628.539

501.873

4.629.204

502.752

4.629.152

505.134

4.629.399

Tamariu de riuet
Perímetre del tronc: 2,35m
Tamarix
gallica

Ubicat a la platja, al marge final del riu
Ridaura.
És l’últim exemplar d’un grup de tamarius
centenaris, que varen ser arrencats durant les
obres d’endegament del riu.

Olivera de can Batet

Olea
europea

Perímetre del tronc: 4,29m
Ubicat al marge de camps i de la carretera
local

Suro de can Nitus

Quercus
suber

Perímetre del tronc: 3,80m
Ubicat prop de camps de conreu. És el suro
més gran de la vall i està en molt bon estat.

Surolí dels Estanys
Perímetre del tronc: 2,70m
Quercus
suber x ilex

Ubicat a la zona ruderal al voltant dels
Estanys i al costat mateix de la zona
urbanitzada dins del Pla Parcial dels Estanys.
És l’últim exemplar d’un grup de surolins que
existine abans de la urbanització.
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Nom

Nom
científic

Observacions

UTM X

UTM Y

503.569

4.632.341

502.799

4.629.421

502.810

4.629.383

502.895

4.630.683

Alzina de Can Marsillach
Perímetre del tronc: 3,90m
Quecus ilex

Ubicat en zona forestal al costa de la Font
d’en Marsillach.
L’alzina està molt afectada per la nevada del
març i presenta molt mal estat.

Plàtans de la plaça Poeta
Sitjà
Platanus
hybrida

Perímetre del tronc: 3,84m i 3,06m
Ubicat en zona urbana. Hi ha tres exemplars a
la Plaça Poeta Sitjà.

Pi de la Creu Roja
Perímetre del tronc: 3,80m
Pinus pinea

Ubicat en zona urbana, es troba al costa de
l’antiga Creu Roja i del dispensari de Castell
d’Aro

Eucaliptus de la Font de
l’Acàcia

Eucaliptus
sp.

Ubicat en zona forestal on hi havia l’antiga
Font de l’Eucaliptus, al costat de la font de
l’Acàcia. Està afectat per llamps.

Font: Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, 2010.

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 considerar monumentals.

e) Forests d’utilitat pública
El Catàleg de boscos d'utilitat pública (CUP) es va crear el 1862 i, després de més d’un
segle d’existència, s’ha constituït com un instrument tecnico-jurídic fonamental per a la
defensa del patrimoni forestal de titularitat pública. L’origen del concepte d’utilitat pública
aplicat a les forests en l’àmbit de l’Estat s’emmarca en el procés derivat de la política
desamortitzadora, especialment en l’anomenada Llei Madoz de desamortització general de
1855. D’acord amb l’esmentada Llei, s’exceptuaven de la desamortització diversos grups de
béns entre els quals s’incloïen algunes forests i altres terrenys d’aprofitament comú.
L’any 1859 es va aprovar i publicar la Clasificación General de los Montes Públicos, que va
representar el primer inventari sobre el patrimoni forestal de titularitat pública de l'Estat.
Aquesta classificació de les forests i l’establiment de la categoria dels inalienables de l’àmbit
públic per motius d’interès general va representar el primer pas per a l’establiment del
Catàleg de forests d'utilitat pública, aprovat pel Reial decret de 22 de gener de 1862.
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Posteriorment, una nova modificació dels criteris d’excepció a la desamortització (introduint
el concepte d’utilitat pública) va donar lloc a la creació d’un nou catàleg, l’any 1901.
Actualment, es considera un registre públic de caràcter administratiu en el qual s’inclouen
totes les forests que hagin estat declarades d’utilitat pública, així com totes les actuacions
que tinguin a veure amb el seu estat jurídic i patrimonial (atermenaments i fitacions,
ocupacions, concessions i servituds, segregacions, permutes, etc.) i esdevé un dels
instruments més importants de l’administració forestal per a la defensa del patrimoni
forestal de titularitat pública.
D’acord amb la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya o la Ley 43/2003, de 21
de noviembre, de Montes, perquè un bosc pugui ser declarat d’utilitat pública i ser inclòs al
CUP, ha de complir alguns dels requisits següents:
Estar situats a les capçaleres de les xarxes hidrogràfiques, ribes de rius, rieres i
torrents.
Estar pròxims a poblacions, la funció dels quals respon a criteris d’esbarjo i de
protecció del paisatge.
Ésser essencials per a la protecció del sòl enfront de processos d’erosió, evitant-la o
reduint allaus, riades i inundacions, i defensant poblacions, cultius i infraestructures.
Contribuir a la conservació de la diversitat biològica o formar part d’espais naturals
protegits.
La qualificació d’utilitat pública atorga als boscos la naturalesa jurídica de domini públic i, en
conseqüència, passen a ser inalienables, imprescriptibles i inembargables. Als municipis de
la present Agenda 21 tots els boscos d’utilitat pública són de titularitat privada:

Taula 4.2.9. Forest d’utilitat pública a l’àmbit de l’Agenda 21
Superfície (ha)

Codi
forest

Municipi

Titularitat

CUP

Can Salvador

98,15 ha

247

Sant Cristina d’Aro

Privada

-

Mas Castelló

113,72 ha

246

Castell – Platja
d’Aro

Privada

-

23,05 ha

1406

Castell – Platja
d’Aro

Privada

-

Puig d’en Tibau

1,72 ha

1326

Castell – Platja
d’Aro

Privada

-

Can Rusques

5,58 hs

1325

Castell – Platja
d’Aro

Privada

-

Forest

Cal Fonei, Puig d’en Tibau, Les
Tibaules i Camp mitjà (Mas Ros)

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.
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Figura 4.2.23. Forest d’utilitat pública a l’àmbit de l’Agenda 21

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2009.

f) Instruments d’ordenació forestal
La Llei 6/1998, forestal de Catalunya, crea i promou la figura del Pla tècnic de gestió i
millora forestal (PTGMF), document d’ordenació forestal, aplicable als boscos privats, que
permet programar la realització de treballs de gestió i millora forestal per un termini màxim
de 30 anys. El PTGMF el proposa el propietari al Centre de la Propietat Forestal (CPF), el qual,
vist l’informe tècnic pels serveis del CPF, pot aprovar-lo, retornar-lo amb observacions o
denegar-ne l’aprovació.
La Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, crea la figura del
Pla simple de gestió forestal (PSGF) que ha de ser l’instrument d’ordenació que faciliti la
gestió de finques forestals menors de 25 ha. Aquesta nova figura permet ampliar el nombre
de forests amb una figura d’ordenació forestal atès que el 73% de les propietats forestals de
Catalunya tenen una extensió menor de 10 ha.
Els municipis de l’Agenda 21 compten amb el 28% de la superfície forestal gestionada
mitjançant instruments d’ordenació forestal, amb un total de 20 instruments, entre plans

-175-

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

tècnics de gestió i millora forestal i plans simples de gestió forestal que comprenen un
conjunt de 2.519,10 ha.

; Menys de la meitat del territori forestal de titularitat privada es troba ordenat per
instruments d’ordenació forestal (PTGMF o PSGF).

Figura 4.2.24. Superfície ordenada a través d’algun instrument d’ordenació forestal

Font: Centre de la Propietat Forestal, 2010.

A continuació es detallen els diferents Instruments d’Ordenació Forestal presents als
municipis de l’Agenda 21 que es resumeixen en 1 PSGF i 19 PTGMF:

Taula 4.2.10. Forest d’utilitat pública a l’àmbit de l’Agenda 21
Núm.
de Pla

Nom

Tipus

Data
d’aprovació

Superfície
ordenada (ha)

Vigència

Municipi

137

Mas Maimí

PSGF

27/04/2006

20,54

31/12/2016

Santa Cristina d’Aro

901

Can Llac

PTGMF

16/03/2000

465,57

31/12/2011

Santa Cristina d’Aro

1472*

Sant Baldiri

PTGMF

27/06/2002

211,14

31/12/2016

Llagostera, Santa Cristina
d’Aro

1500

Mas Salvador

PTGMF

25/06/2002

74,43

31/12/2019

Santa Cristina d’Aro

1549

Mas Dalmau

PTGMF

01/10/2002

151,82

31/12/2017

Santa Cristina d’Aro
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Núm.
de Pla

Nom

Tipus

Data
d’aprovació

Superfície
ordenada (ha)

Vigència

Municipi

1706

SAS Comas

PTGMF

30/01/2003

18,77

31/12/2015

Santa Cristina d’Aro

1739

Can Creixell

PTGMF

30/01/2003

324,76

31/12/2013

Santa Cristina d’Aro

1766

Can Cases

PTGMF

30/01/2003

180,44

31/12/2013

Santa Cristina d’Aro

1913*

Can Barceló

PTGMF

04/11/2003

153,22

31/12/2013

2101*

Mas Fonollet

PTGMF

26/02/2004

28,67

31/12/2018

2134

Hort d’en
Cama

PTGMF

25/03/2004

11,14

31/12/2014

Santa Cristina d’Aro

2307

Mas Pi

PTGMF

23/12/2004

31,72

31/12/2015

Castell – Platja d’Aro

2425

Mas Dausà i
Mas Oliver

PTGMF

24/02/2005

57,58

31/12/2015

Castell – Platja d’Aro

2556*

Mas Moner

PTGMF

22/11/2005

155,38

31/12/2019

Llagostera, Santa Cristina
d’Aro

259

Can Güytó

PTGMF

24/11/2005

426,04

31/12/2017

Santa Cristina d’Aro

2758

Can
Llaurador

PTGMF

25/01/2007

62,18

31/12/2017

Santa Cristina d’Aro

2779

Can Pijoan

PTGMF

05/02/2007

32,28

31/12/2017

Santa Cristina d’Aro

2814

Molí d’en
Lluís

PTGMF

31/05/2007

197,95

31/12/2017

Santa Cristina d’Aro

2815

Mas Terrades

PTGMF

21/05/2007

159,4

31/12/2017

Santa Cristina d’Aro

3003

Can Dalmau

PTGMF

06/11/2008

285,5

31/12/2018

Santa Cristina d’Aro

Llagostera, Santa Cristina
d’Aro, Caldes de Malavella
Cruïlles, Monells i Sant
Sadurní de l’Heura, Santa
Cristina d’Aro

* Significa que el Pla inclou més d’una finca i que part d’aquesta es localitza dins dels límits dels municipis de
l’Agenda 21.
Font: Centre de la Propietat Forestal, 2009.

A continuació es detallen els aprofitaments forestals previstos a l’àmbit d’estudi mitjançant
els instruments d’ordenació forestal:
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Taula 4.2.11. Aprofitaments forestals previstos en els instruments d’ordenació forestal
Any

Núm.
de Pla

Tipus
de Pla

Municipi*

Actuació

Ha

Espècies
principals

Producte

Prod.
(Tn/ha)

Quantitat
(Tn)

2009

2425

PTGMF

CP

Tallada selectiva

4,59 ha

pi pinyer

Fusta

6,4

29,376

2009

2425

PTGMF

CP

Tallada selectiva

4,59 ha

alzina

Llenya

1,5

6,885

2009

2425

PTGMF

CP

Tallada selectiva

5,59 ha

surera

Llenya

25

139,75

2009

2425

PTGMF

CP

Tallada selectiva

5,59 ha

pi pinyer

Llenya

2

11,18

2009

2425

PTGMF

CP

Tallada selectiva

5,59 ha

alzina

Llenya

4

22,36

311,04
ha i 5
Km de
camí

pi pinyer,
surera,

Suro, pelagrí i
fusta

2,1

65,1

26 ha

Alzina i
surera

Llenya, suro i
pelagrí

43,52

774,06

18 ha

Surera

Suro i pelagrí

1,023

18,414

272,03
ha i
5,389
Km de
camí

Alzina i
surera

Suro i pelagrí

2

40

174,89
ha

Surera

Pelegrí

0,5

9,5

Regeneració de
sureda
Aclarida de millora
Arranjament camins
secundaris
Lleva de suro
2004

901

PTGMF

SC

Espelagrinatge
Tractament
fitosanitari
Regeneració de
sureda
Aclarida de millora
Ratllat suro

2008

901

PTGMF

SC

Aprofitament de
llenya per consum
propi
Lleva de suro
Espelagrinatge

2009

901

PTGMF

SC

Lleva de suro
Espelagrinatge
Desarrelament
d'arbres i arbustos
Lleva de suro
Espelagrinatge

2004

1500

PTGMF

SC

Tractament
fitosanitari
Podes de formació
Arranjament camins
secundaris
Estassades
Regeneració de
sureda
Regeneració de
sureda

2005

1500

PTGMF

SC

Espelagrinatge
Aclarida de millora
Estassades
Podes baixes

2009

1500

PTGMF

SC

Tallada selectiva

4,6 ha

Pinastre

Trituració

35

161

2004

1549

PTGMF

SC

Desarrelament
d’arbres i arbustos

1 ha

Surera

Planta

150

150
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Any

Núm.
de Pla

Tipus
de Pla

Municipi*

Actuació

Ha

Espècies
principals

Producte

Prod.
(Tn/ha)

Quantitat
(Tn)

2005

1549

PTGMF

SC

Desarrelament
d’arbres i arbustos

1 ha

Surera

Planta

150

150

211,48
ha

Arboç i
surera

Planta i
pelegrí

325,115

10.802,96

116,94
ha i
6,930
Km de
camí

Surera

Pelegrí

0,4

23,16

28,05
ha i
2,333
Km de
camí

-

-

0

0

21,6 ha
i 2 Km
de camí

Surera

Llenya, suro i
pelagrí

3,97

41,685

369,7
ha

Surera,
pinastre i
alzina

Planta, fusta i
llenya

130

13.280,97

14,87
ha

Alzina i
surera

Llenya, suro i
pelagrí

27,2

112,48

Desarrelament
d’arbres i arbustos
2004

1766

PTGMF

SC

Espelagrinatge
Tractament
fitosanitari
Estassades
Espelagrinatge

2005

1766

PTGMF

SC

Tractament
fitosanitari
Arranjament camins
secundaris
Estassades

2007

1766

PTGMF

SC

Arranjament camins
principals i
secundaris
Arranjament camins
de desembosc
Aclarida de millora
Estassades
Eliminació de restes

2006

2134

PTGMF

SC

Arranjament camins
de desembosc
Lleva de suro
Espelagrinatge
Tallada selectiva

2009

2591

PTGMF

SC

Aclarida de millora
Desarrelament
d'arbres i arbustos
Rompuda
Tallada selectiva

2008

2779

PTGMF

SC

Lleva de suro
Espelagrinatge

2009

2779

PTGMF

SC

Lleva de suro

7.36 ha

Surera

Suro

0,87

6,40

2008

3003

PTGMF

SC

Construcció de
camins secundaris

4,176
Km

-

-

-

-

* CP: Castell – Platja d’Aro, SC: Santa Cristina d’Aro.
Font: Centre de la Propietat Forestal, 2009.

Ateses les nevades excepcionals d’enguany, es considera prioritària la neteja dels

; boscos ja que la gran quantitat de biomassa forestal caiguda incrementa el risc
d’incendi en un àmbit on aquest ja és molt elevat.

g) Caracterització dels boscos
L’objectiu d’aquest apartat és caracteritzar les masses forestals presents als municipis de
l’Agenda 21. D’acord amb la descripció de l’apartat 4.2.1 més de la meitat de la superfície
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de l’àmbit d’estudi (pràcticament el 52%) està ocupada per boscos d’escleròfil·les (suredes
Quercus suber i boscos mixts de suredes i pins Pinus spp.), i prop del 15,40% per boscos
aciculifolis (pinedes de pi pinyer Pinus pinea i de pi pinastre Pinus pinaster sobretot).
Per tal de caracteritzar l’estructura dels boscos es parteix de les dades de l’Inventari
ecològic i forestal de Catalunya (IEFC) dut a terme pel Centre de Recerca Ecològica i
Aplicacions Forestals de Catalunya (CREAF) entre els anys 1988 i 1998 als boscos de
Catalunya, mostrejant 10.644 parcel·les de bosc situades a l’atzar sobre els boscos del
territori català, amb un recobriment de l’estrat arbori d’almenys un 5%, a raó d’una per cada
km² de bosc i on es van mesurar més de 300.000 arbres.
L’IEFC forma part (juntament amb el Mapa de cobertes del sòl de Catalunya, amb el Mapa de
models de combustible i el Mapa de models d’inflamabilitat) del Sistema d’informació dels
boscos de Catalunya (SIBosC) i constitueix una radiografia de l’estat dels boscos de
Catalunya.

Figura 4.2.25. Parcel·les mostrejades per l’IEFC als municipis de l’Agenda 21 (Castell-Platja d’Aro i
Santa Cristina d’Aro)

Font: SIBOSC, 1988-1998.
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La caracterització dels boscos s’ha estructurat en funció dels espais protegits. Per cada
espècie arbòria dominant, s’han seleccionat aquells mostrejos ubicats en masses forestals
on hi són presents boscos de la mateixa espècie arbòria analitzada. S’han exclòs així
mostrejos d’una espècie en boscos on aquesta no és dominant, la qual cosa donaria
resultats molt esbiaixats.

Taula 4.2.12. Caracterització dels boscos amb parcel·les mostrejades per l’IEFC a l’àmbit d’estudi
Castell – Platja d’Aro
Identificador
parcel·la

Espècie

Ocupació
(densitat) (%)

Nombre
de
peus/ha)

DN
mitjà
(cm)

FCC
(%)

Biomassa
de fusta
(t/ha)

502100 4630900

EG02103090

Quercus ilex

79,91

131

13,95

10,97

4,7

502100 4630900

EG02103090

Pinus pinea

20,09

33

39,34

9,56

6,85

502900 4632000

EG02903200

Quercus suber

100

390

12,77

12,38

3,63

503000 4628000

EG03002800

Pinus pinea

60

397

24,71

52,65

16,6

503000 4628000

EG03002800

Quercus ilex

10

66

10,23

3,31

1,19

503000 4628000

EG03002800

Quercus suber

30

199

19,09

12,55

5,98

503100 4630000

EG03103000

Quercus suber

13,01

15

31,14

2,17

1,69

503100 4630000

EG03103000

Quercus ilex

86,99

99

12,04

6,63

2,46

504000 4630500

EG04003050

Quercus suber

100

79

31

11,51

6,21

504000 4631400

EG04003140

Quercus suber

93,1

915

11,67

24,34

8,99

504000 4631400

EG04003140

Arbutus unedo

6,9

68

5,1

1,35

0,12

504000 4631700

EG04003170

Quercus suber

100

239

15,48

10,5

4,05

504100 4628200

EG04102820

Pinus pinea

100

479

22,48

54,09

22,59

UTM X

UTM Y

Santa Cristina d’Aro
Principi
o del
formula
rio

Espècie

Ocupació
(densitat) (%)

Nombre
de
peus/ha

DN
mitjà
(cm)

FCC
(%)

Biomassa
de fusta
(t/ha)

495000 4629500 DG95002950

Quercus suber

100

1219

9,14

20,89

7,38

495400 4629000 DG95402900

Quercus suber

100

228

21,8

17,82

10,78

495800 4627100 DG95802710

Quercus suber

91,67

354

19,38

22,86

12,59

495800 4627100 DG95802710

Arbutus unedo

8,33

32

5,45

0,7

0,07

496100 4635300 DG96103530

Quercus suber

100

295

17,39

15,77

6,93

496400 4628600 DG96402860

Quercus suber

95,43

454

14

16,72

6

496400 4628600 DG96402860

Pinus pinea

4,57

22

24,2

2,8

1,23

496700 4634800 DG96703480

Quercus suber

60

294

13,24

9,82

3,66

496700 4634800 DG96703480

Pinus pinaster

40

196

6,66

2,7

0,24

UTM
XFinal
del
formula
rio

UTM Y

Identificador
parcel·la
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Principi
o del
formula
rio

Espècie

Ocupació
(densitat) (%)

Nombre
de
peus/ha

DN
mitjà
(cm)

FCC
(%)

Biomassa
de fusta
(t/ha)

496800 4627700 DG96802770

Quercus suber

94,89

289

17,57

15,68

7,13

496800 4627700 DG96802770

Pinus pinea

5,11

16

40,47

4,77

3,49

496900 4624500 DG96902450

Quercus suber

100

433

12,12

12,31

3,96

496900 4626500 DG96902650

Quercus ilex

40,44

176

8,5

7,01

1,98

496900 4626500 DG96902650

Quercus suber

59,56

260

17,85

14,45

6,76

497100 4637000 DG97103700

Arbutus unedo

51,85

496

8,21

16,87

4,8

497100 4637000 DG97103700

Quercus ilex

3,7

35

6,4

0,92

0,2

497100 4637000 DG97103700

Quercus suber

44,44

425

21,72

41,6

17,85

497200 4626700 DG97202670

Quercus suber

100

697

18,63

41,73

20,57

497300 4625700 DG97302570

Quercus suber

100

195

22,86

16,37

13,31

497400 4625900 DG97402590

Quercus suber

100

65

31,32

9,56

7,71

497500 4635600 DG97503560

Quercus suber

80,27

602

17,51

32,44

14,8

497500 4635600 DG97503560

Arbutus unedo

19,73

148

13,12

9,38

5,3

497600 4627400 DG97602740

Eucalyptus
globulus

41,45

117

12,21

5,47

2,55

497600 4627400 DG97602740

Quercus suber

58,55

166

11,59

4,44

1,21

497700 4633600 DG97703360

Quercus ilex

16,9

60

14,6

5,36

2,4

497700 4633600 DG97703360

Quercus suber

76,76

271

22,2

22,07

12,71

497700 4633600 DG97703360

Pinus pinea

6,34

22

33,7

5,05

2,92

497700 4635100 DG97703510

Arbutus unedo

15,68

135

13,71

9,36

4,97

497700 4635100 DG97703510

Quercus suber

84,32

728

15,08

30,48

11,43

497900 4632300 DG97903230

Quercus suber

100

551

15,58

23,99

10,46

498000 4628200 DG98002820

Quercus suber

4,1

12

32,7

1,9

1,56

498000 4628200 DG98002820

Pinus pinea

95,9

279

23,42

33,25

15,75

498100 4626000 DG98102600

Quercus suber

100

457

15,38

19,97

7,33

498300 4628600 DG98302860

Quercus suber

91,78

2134

19,28

99,01

123,89

498300 4628600 DG98302860

Quercus
canariensis x
humilis

8,22

191

20,64

28,73

21,96

498300 4632700 DG98303270

Arbutus unedo

4,44

67

6,4

1,78

0,24

498300 4632700 DG98303270

Quercus suber

95,56

1439

18,21

77,88

41,83

498400 4623300 DG98402330

Quercus suber

75,13

178

23,9

15,95

11,44

498400 4623300 DG98402330

Pinus halepensis

4,23

10

35,6

3,57

1,81

498400 4623300 DG98402330

Pinus pinea

20,64

49

36,06

12,36

7,42

498500 4636000 DG98503600

Arbutus unedo

56,41

736

6,39

19,15

2,78

498500 4636000 DG98503600

Quercus ilex

28,21

368

9,42

16,18

5,17

498500 4636000 DG98503600

Quercus suber

15,38

201

29,02

25,45

14,21

498600 4627800 DG98602780

Quercus suber

100

214

21,12

15,74

9,24

UTM
XFinal
del
formula
rio

UTM Y

Identificador
parcel·la
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Principi
o del
formula
rio

Espècie

Ocupació
(densitat) (%)

Nombre
de
peus/ha

DN
mitjà
(cm)

FCC
(%)

Biomassa
de fusta
(t/ha)

498600 4634700 DG98603470

Quercus suber

100

498

22,32

40,3

29,38

499000 4631800 DG99003180

Quercus suber

100

116

25,45

11,71

8,45

499200 4632500 DG99203250

Quercus suber

66,72

496

16,02

22,33

10,65

499200 4632500 DG99203250

Arbutus unedo

33,28

247

10,14

11,51

3,85

499400 4632500 DG99403250

Quercus ilex

33,47

240

16,3

24,68

12,74

499400 4632500 DG99403250

Quercus suber

66,53

476

17,54

25,73

10,16

499600 4633100 DG99603310

Castanea sativa

94,87

1204

15,8

59,2

112,38

499600 4633100 DG99603310

Quercus suber

5,13

65

26,71

7,27

5,08

499600 4636000 DG99603600

Quercus suber

100

462

17,41

24,94

11,81

499600 4636600 DG99603660

Quercus suber

33,33

563

14,58

21,98

8,04

499600 4636600 DG99603660

Arbutus unedo

66,67

1126

7,33

34,79

6,5

499900 4630100 DG99903010

Quercus suber

85,36

375

14,27

13,68

6,29

499900 4630100 DG99903010

Pinus pinaster

12,88

57

15

2,58

0,82

499900 4630100 DG99903010

Pinus pinea

1,76

8

40,6

2,39

1,76

UTM
XFinal
del
formula
rio

UTM Y

Identificador
parcel·la

500000 4634100

EG00003410

Quercus suber

100

1127

18,25

63,07

41,29

500400 4632900

EG00403290

Quercus suber

7,95

70

21,25

5,24

3,13

500400 4632900

EG00403290

Pinus pinaster

92,05

816

10,45

21,41

4,55

500500 4635700

EG00503570

Quercus suber

100

376

23,63

34,12

18,57

500600 4630700

EG00603070

Quercus suber

100

308

21,33

22,99

15,18

500800 4635700

EG00803570

Arbutus unedo

45,47

215

10,89

11,12

3,88

500800 4635700

EG00803570

Quercus suber

54,53

257

21,1

19,04

10,72

501000 4632700

EG01003270

Quercus suber

66,49

277

17,93

15,58

7,26

501000 4632700

EG01003270

Arbutus unedo

33,51

140

13,5

9,49

4,86

501300 4635000

EG01303500

Quercus suber

36,75

590

10,9

13,97

3,85

501300 4635000

EG01303500

Pinus pinea

0,73

12

46,5

4,57

3,84

501300 4635000

EG01303500

Arbutus unedo

62,51

1003

7,97

33,69

7,69

501400 4633200

EG01403320

Quercus suber

100

324

21,73

25,37

14,26

501600 4633200

EG01603320

Quercus ilex

56,67

188

17,46

21,95

11,08

501600 4633200

EG01603320

Quercus suber

40,1

133

25,89

13,55

10,9

501600 4633200

EG01603320

Celtis australis

3,23

11

34,5

-

-Final del
formulario

Clau:

-

DN mitjà: Diàmetre normal mitjà, diàmetre d’un tronc d’un arbre mesurat a 1,30 m (a altura de pit) per
sobre del terra.

-

FCC: Fracció de cabuda coberta, percentatge de recobriment de les capçades.

Font: SIBOSC, 1988-1998.
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4.2.6. Gestió de la fauna

a) Caça
Les àrees de caça són terrenys sotmesos a règim cinegètic especial definit a la Llei 1/1970,
de 4 d'abril, de caça, on la caça és reglamentada i té un responsable dels aprofitaments. Són
majoritàriament de titularitat privada, i s’hi estableix un conveni de cessió de l’aprofitament
cinegètic entre el propietari dels terrenys i el titular de l’aprofitament. És el titular de
l’aprofitament qui té el dret d’autoritzar la caça. També té la responsabilitat de la gestió i
dels danys que puguin originar les espècies de caça.
Tal com s’exposa a la taula següent l’àmbit d’estudi concentra un gran nombre d’àrees de
caça, moltes d’elles compartides entre diferents municipis i, totes elles privades.

Taula 4.2.13. Àrees privades de caça existents a l’àmbit d’estudi
Nom de
l’àrea

Nom del
titular

Espècies
més
importants

Dies
autoritzats
caça menor

Dies
autoritzats
caça major

Zona
autoritzada
de gossos

Superfície
(ha)

G-10260

Panedes

Associació
esportiva de
caça de
Panedes

Conill, llebre,
porc senglar,
mufló

dt, ds, dg,
festius

dj, ds, dg,
festius

No

748,93

G-10272

Sant
Hubert

Societat de
caçadors de
Sant Hubert
de Llagostera

Conill,
perdiu, porc
senglar,
mufló

dj, ds, dg,
festius

dj, ds, dg,
festius

Sí

7.153,01

G-10273

Calonge VallLlobrega

Societat de
caçadors de
Calonge

Conill,
perdiu, porc
senglar

dj, ds, dg,
festius

dj, dg.
Festius

Sí

8.145,40

G-10277

Santa
Cristina
d’Aro

Societat de
caçadors de
Santa
Cristina
d’Aro

Conill,
perdiu, porc
senglar

dj, ds, dg,
festiud

dj, ds, dg,
festius

Sí

7.167,57

G-10290

Can Llac
(Rocatar)

I.X.T.V, S.L.

Porc senglar,
tords

dj, ds, dg,
festius

dj, ds, dg,
festius

No

515,42

Matrícula

Font: Serveis territorials de Girona. Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.
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Figura 4.2.26. Àrees privades de caça existents als municipis de l’Agenda 21

En verd s’indiquen els espais PEIN de Gavarres i Cadiretes.
Font: Serveis territorials de Girona. Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.

Les espècies de caça menor genèriques i autoritzades a la zona són:
Ocells: Perdiu roja (Alectoris rufa), Guatlla (Coturnix coturnix), Faisà (Phasianus
colchicus), Tudó (Columba palumbus), Colom roquer (Columba livia), Tórtora
(Streptopelia turtur), Cornella (Corvus corone), Garsa (Pica pica), Gaig (Garrulus
glandarius), Becada (Scolopax rusticola), Estornell vulgar (Sturnus vulgaris), Tord comú
(Turdus philomelos), Tord ala-roig (Turdus iliacus) i Griva (Turdus viscivorus).
Ocells aquàtics: Ànec coll verd (Anas platyrhynchos), Xarxet comú (Anas crecca), Fotja
vulgar (Fulica atra), Gavina vulgar (Larus ridibundus), Gavià argentat (Larus
cachinnans), Becadell comú (Gallinago gallinago) i Fredeluga (Vanellus vanellus).
Mamífers: Conill (Oryctolagus cuniculus), Llebre (Lepus europaeus i Lepus granatensis) i
Guineu (Vulpes vulpes).
Els terrenys per a la creació d’una àrea privada de caça poden ser d’un propietari o de
diversos propietaris que s’hagin associat voluntàriament, a qui se li hagin cedit els drets
cinegètics. Les condicions a complir són:
Superfície superior a 250 ha per a les àrees de caça menor si els terrenys són d’un sol
propietari i de 500 ha per a diversos propietaris.
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Superfície de 500 o 1.000 ha per a les àrees de caça major si són d’un propietari o de
més propietaris respectivament.
Menor superfície si es tracta d’un terreny tancat.
Superfície de 20 ha per a les àrees de caça menor de pèl (només conill i llebre).
Els terrenys hauran d’ésser senyalitzats de forma clarament visible, d’acord amb la
normativa establerta a la Resolució de la Direcció General del Medi Rural de 31 de gener
de 1986, sobre normes per a la senyalització dels terrenys sotmesos a règim especial
de caça, pesca continental, terrenys amb tòfones, camins ramaders i espais natural,
amb senyals C-01 i C-31.
Cal dir que als municipis de l’Agenda 21 no hi ha declarat cap Refugi de Fauna Salvatge.
Tanmateix, tal com disposa la Resolució de 19 de setembre de 1991, en finques de 25 ha o
menys enclavades en una àrea de caça no hi és permesa l’activitat cinegètica.
Per altra banda, tal com disposa la Resolució MAH/1970/2009, a les zones sense gestió
cinegètica o d’aprofitament cinegètic comú que es trobin dins d’un espai natural de
protecció especial no s’hi pot caçar, sigui quina sigui la seva superfície. Tanmateix, a
l’àmbit de l’Agenda 21 actualment no hi ha cap espai natural de protecció especial.

b) Pesca
Llicències de pesca
Per a poder exercir la pràctica de la pesca recreativa a Catalunya, cal disposar d'una llicència
de pesca recreativa, que autoritza al seu titular a pescar en superfícies a les aigües
continentals i marítimes. Per a pescar en una zona de pesca controlada, cal, a més, el permís
personal i intransferible, que en el cas dels salmònids té durada d'un dia.
La llicència de pesca recreativa és gratuïta per aquelles persones que acreditin la condició de
jubilats, els que estiguin en situació d'incapacitat permanent total o absoluta, i les persones
menors de catorze anys.
Les espècies pescables i els períodes hàbils per a la pesca venen definits per la normativa:
-

RESOLUCIÓ MAH/2259/2009, de 28 de juliol, per la qual es modifica la Resolució
MAH/538/2009, de 20 de febrer, per la qual es fixen les espècies pescables, els
períodes hàbils de pesca i les aigües en què es pot dur a terme l'activitat de pesca
a les aigües continentals de Catalunya per a la temporada 2009. (DOGC núm.
5438, de 7.8.2009 - Pàg. 62612)

-

Ordre MAB/91/2003, de 4 de març, per la qual s'estableixen les espècies objecte
de pesca i es fixen els períodes hàbils i les normes generals relacionades amb la
pesca a les aigües continentals de Catalunya per a la temporada 2003 (DOGC
núm. 3838, de 7.3.2003).

-

RESOLUCIÓ MAH/538/2009, de 20 de febrer, per la qual es fixen les espècies
pescables, els períodes hàbils de pesca i les aigües en què es pot dur a terme
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l'activitat de pesca a les aigües continentals de Catalunya per a la temporada
2009. (DOGC núm 5332, de 5.3.2009 - Pàg. 18060)

Pesca en aigües continentals
La situació general de les espècies autòctones de peixos a la conca del Ridaura i als seus
efluents és precària, atenent al fet que es tracta d’una conca típicament mediterrània amb
règim torrencial i pràcticament seca la major part de l’any.
Tot i això, la conca del Ridaura es troba en zona de ciprínids i es classifica com a riu
potencialment pescable per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Tanmateix, pel que fa als àmbit pròxims del PEIN de les Gavarres i Cadiretes val a dir que
totes les espècies piscícoles es troben actualment en desclivi demogràfic, excepte potser el
cas del barb comú.
Una de les causes que contribueixen notablement a aquest fenomen general és la
introducció d’espècies exòtiques, especialment d’altres peixos.
Malauradament, la degradació dels hàbitats fluvials ha fet desaparèixer moltes d’aquestes
espècies, o reduir-ne notablement la seves poblacions, sovint fins a mantenir avui una
presència merament testimonial o accidental. De fet, sembla que el poblament íctic que
sostenen els rius pròxims a l’àmit, en l’actualitat tan sols incorporen, de forma estable,
espècies autòctones com: el barb de muntanya (Barbus meridionalis), l’espinós (Gasterosteus
gymnurus), l’anguila (Anguilla anguilla), el barb roig (Phoxinus phoxinus), i la bagra
(Squalius cephalus), encara que en poblacions precàries en alguns punts o en densitats força
baixes. Segons dades del BioCat, hi ha també espècies al·lòctones com la carpa (Cyprinus
carpio), la gambúsia (Gambusia holbrooki), el peix sol o mirallet (Lepomis gibbosus), el barb
de l’Ebre (Barbus graellsi), la madrilla (Rutilus rutilus), la truita de riu (Salmo trutta spp.
fario), el gardí (Scardinius erythrophthalmus), etc.
Pel que fa la pesca, genèricament es pot pescar a totes les aigües on no estigui
explícitament prohibit. No obstant això, es diferencien a grans trets les aigües lliures, les
aigües lliures sense mort, les zones de pesca controlada (ZPC) i els Trams en Règim Especial
(TRE).
Les zones o aigües lliures, són aquelles aigües continentals no delimitades en una zona de
pesca controlada, ni incloses dins d’un refugi de pesca, ni en el Parc Nacional d'Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici, ni en una Reserva de Fauna, ni en un espai natural protegit en el
que estigui explícitament prohibit, ni a les Reserves Naturals Integrals, en les quals es pot
exercir la pràctica de la pesca mitjançant la possessió d’una llicència de pesca recreativa.
Les zones lliures de pesca sense mort, són zones on per les seves característiques s'aplica la
reglamentació fixada per a les zones de pesca controlada sense mort de salmònids, però
sense la necessitat d’estar en possessió d’un permís de pesca. Són zones lliures de pesca
sense mort totes les zones lliures incloses en les zones de reserva genètica de truites.

; Als municipis de l’Agenda 21 no hi ha cap zona de pesca continental recreativa.
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Pesca en aigües marítimes
El port de Castell-Platja d’Aro és un port esportiu, tanmateix es disposa de les dades de les
captures pesqueres del port més pròxim de Sant Feliu de Guíxols, dades que denoten quina
població ictícola domina al litoral de l’àmbit de l’Agenda 21.
A la comarca del Baix Empordà només hi ha confraries a l’Estartit, Palamós i Sant Feliu de
Guíxols (veure taula 4.2.13).

Taula 4.2.14. Confraries de pescadors al Baix Empordà
Confraria

Armadors

Mariners

Mariscadors

Xarxaires

Estartit

14

2

0

0

Palamós

62

180

5

2

Sant Feliu de Guíxols

28

91

3

0

Font: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció rural, 2010.
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280

190

160

Sarg

Salpa

Llisses spp.

1.247
Oblada

1.000

520

1.298
Llampuga

10.140
Alatxa

1.530

14.307
Emperador

Boga

19.424
Bonítol

2.708

25.170
Verat

Castanyola

26.040
Melva

3.930

26.079
Tonyina

Seitó

26.100
Bis

10.000

9.297

43.364

100.000

Sorells

516.766

1.000.000

13

9

9

7

Orada

Congre

Llobarro

10

Pagell

100

Espet

Diversos osteictis

1
Sardina

Tn/any 2008 (escala logarítmica)

Figura 4.2.27. Tones de captures pesqueres de la confraria de Sant Feliu de Guíxols per espècie ictícola
(Any 2008)

Espècie pescable

Font: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció rural, 2010.

c) Mosquit tigre
El mosquit tigre Aedes albopictus és una espècie originària del sud-est asiàtic que des del
1979 està en procés d’expansió arreu del món, establint colònies als països on arriba
mitjançant el transport global de mercaderies: principalment pneumàtics, però també
productes de jardineria com el bambú de la sort.
El mosquit tigre fa entre 2 i 10 mil·límetres, és de color fosc i es caracteritza per unes
bandes o marques blanques i una ratlla blanca al tòrax. El fet que hiverni en forma d’ou, fa
que pugui resistir fins a cinc graus sota zero cosa que fa que la seva propagació sigui
possible en la majoria a de climes europeus.
La Generalitat i les administracions locals han creat un grup de treball per coordinar les
accions d’informació i control d’aquest insecte. La picada del mosquit tigre no té cap
característica que la diferenciï de les picades d’altres mosquits, però a diferència dels
mosquits autòctons, pica principalment de dia i produeix molèsties a causa del gran nombre
de picades que fa, i, tot i que actualment no suposa un risc per la salut, podria comportar la
transmissió de malalties com el dengue, la febre groga, etc.
Les poblacions de mosquit tigre presenten unes densitats i presències estretament
relacionades amb les oscil·lacions tèrmiques. Quan les mitjanes mínimes superen els 12º C
(finals d’abril), es detecta ovoposició, així com presència d’adults. Es pot afirmar, per tant,
que els ous hivernants mantenen la diapausa fins que les condicions climatològiques els són
favorables, i el 2006 i 2007 aquest fet es va produir a finals d’abril i començaments de maig.
L'anàlisi dels resultats obtinguts als diferents estudis, permet deduir que a més del
fotoperíode, la existència de precipitacions indueix al desenvolupament del cicle vital del
mosquit tigre, encara que no és imprescindible que hi hagi pluges per tal que aquest insecte
dugui a terme el seu cicle.
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En països tropicals i subtropicals poden actuar com a vectors de diferents arbovirus (virus
transmesos per artròpodes), com el dengue, la febre groga, el West Nile, el Chikungunya o
diverses encefalitis. Tot i que és relativament difícil que a Europa es donin aquest tipus
d'infeccions, al mes d’agost de l’any 2009 es va detectar un brot de Chikungunya a Itàlia.
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.
L'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, (Dipsalut) i la
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia
de Roses i el Baix Ter, amb la col·laboració de l'Agència de Protecció de la Salut de la
Generalitat de Catalunya, han preparat un conveni marc de suport als ajuntaments destinat
a concretar les diferents accions de vigilància del mosquit tigre que s'hauran de realitzar en
el territori i que durà a terme la Mancomunitat.
Aquestes accions de vigilància, seguiment i control dutes a terme per la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter
(integrada per municipis de l’Alt i el Baix Empordà) es realitzaran fins al 31 de desembre del
2011 i consistiran, entre d'altres, en la col·locació de trampes d'ovoposició en els municipis
que s'acullin al conveni marc i seran finançades per Dipsalut i els ajuntaments respectius.
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, i ja s’ha trobat en diferents punts.

; Els municipis de Castell-Platja d’Aro i de Santa Cristina d’Aro formen part integrant de la
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits.

Les recomanacions més efectives per reduir la seva proliferació se centren en evitar la posta
d'ous i el creixement de les seves larves aquàtiques, eliminant els punts d’aigua on poden
créixer. Per això és recomanable seguir algunes mesures preventives, com poden ser:
Buidar regularment o retirar qualsevol recipient de l’exterior que pugui acumular aigua:
joguines, cendrers, gerros, galledes, plats de sota els testos, safareigs, pneumàtics,
ornaments de jardí, etc.
Evitar les acumulacions d’aigua en les zones de drenatge o canals de desguàs.
Cobrir els petits forats i depressions del terreny que acumulin aigua.
Vigilar les basses petites, buidar-les setmanalment i cobrir-les amb una tela mosquitera.
Mantenir cobertes les piscines mentre no s’utilitzen. Les piscines de plàstic s’han de
buidar periòdicament, i si no es fan servir cal retirar-les. Val a dir que, d’acord amb
l’experiència obtinguda, les piscines no tractades de certes dimensions no són un bon
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hàbitat per a aquest mosquit i sí per a d’altres mosquits propis de casa nostra (en
qualsevol cas, també molestos, per reproduir-se milers de larves).
Evitar els forats naturals presents en troncs, omplint-los amb poliestirè expandit.
Canviar molt sovint l’aigua de les plantes que viuen en aigua i la dels plats dels animals
domèstics. Buidar-los quan no es facin servir.
Parar atenció a mantenir les portes dels vehicles el màxim temps possible tancades i a
matar qualsevol mosquit que sigui detectat en el vehicle. A Catalunya ja s’han donat
casos de transport d’adults per aquest mitjà.
Incloure, com a comportament quotidià, en els ciutadans, el buidament o el
capgirament de qualsevol petit recipient o receptacle amb aigua o qualsevol objecte
que en pugui contenir.

Figura 4.2.30. Mosquit tigre (Aedes albopictus).

Font: Departament de Medi ambient i Habitatge, 2010.

4.2.7. Inventari de zones humides
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.
Amb aquest Inventari es pretén:
Facilitar l’aplicació i el compliment del que disposa l’article 11.1 de la Llei 12/1985,
d’espais naturals, en relació a la protecció de les zones humides.
Constituir la base per a la redacció dels futurs Plans sectorials de zones humides
corresponents a les conques internes de Catalunya, a la conca de l’Ebre i a la del
Xúquer.
A tal efecte, l’Inventari ha identificat i delimitat 202 zones humides, sense comptar els
estanys, torberes, mulleres i altres espais afins de l’alta muntanya. Aquestes zones humides
-191-

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

han estat objecte d’una caracterització ecològica, d’una avaluació de l’interès i problemàtica
de conservació i també s’han definit criteris i recomanacions per a la gestió de cada una
d’elles; tot plegat expressat en fitxes.
Als municipis de l’Agenda 21 s’hi localitza una zona humida a Castell-Platja d’Aro segons
l’inventari del DMAiH:

Bassa del Dofí (Codi 01001001)
Conca
Comarca
Municipis
Tipus i subtipus

Rieres de la Costa Brava
Baix Empordà
Castell – Platja d’Aro
Bassa artificial
La bassa del Dofí és una petita bassa de poc més de mitja hectàrea i d’origen artificial al
municipi de Castell-Platja d’Aro.
Es tracta d’una bassa envoltada per bardissa i per canyissar i no presenta cap particularitat
florística o faunística. Tanmateix, en aquesta bassa s’hi ha alliberat fartet (Aphanius iberus) i
tortuga d’estany (Emys orbicularis), però no es tenen dades de l’estat de les seves
poblacions.

Descripció

L’interès conservacionista d’aquest espai, apart de la presència de les esmentades espècies
introduïdes, és que constitueix l’única zona humida amb un cert grau de protecció a la
Vall d’Aro i és, també, un dels únics llocs on els ocells aquàtics en migració poden
descansar.
Es tracta d’un espai protegit per l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, restaurat l’any 1991 pel
Grup de natura Sterna en un indret on hi havia un abocador municipal. Atesa aquesta
experiència, de resultats del tot positius, l’Ajuntament es va plantejar recuperar unes 6
hectàrees d’uns antics aiguamolls dessecats fa 300 anys. Aquesta zona humida ha de ser el
pulmó verd de Platja d’Aro. Els aiguamolls se situaran a tocar del riu Ridaura, fet que
facilitarà la inundació dels aiguamolls. Durant l’estiu es preveu, a més a més, aportar aigua
de depuradora a la zona. Aquesta nova zona humida es diu els Estanys però encara no s’ha
inclòs a l’Inventari de zones humides de Catalunya.

Usos i alteracions
Diagnosi
Particularitats
ecològiques i
biològiques
Valoració general

Actuacions i
prioritats a l’àmbit

-

Educació ambiental

-

Gestió com a zona humida

S’observen alteracions pel que fa la qualitat de l’aigua atenent al vessament d’aigües urbanes

-

Presència d’espècies de flora i fauna dels annexos II i IV de la Directiva Hàbitats.

-

Especial interès per la seva aportació a la diversificació dels sistemes naturals de la
concal fluvial o de l’àrea geogràfica on es localitza.

Petita bassa emplaçada en un antic abocador i que ha estat objecte d’una restauració.
L’alliberament d’espècies com el fartet o la tortuga d’estany pot donar certa rellevància
conservacions a la zona.

-

Retirada de runes i/o deixalles.

-

Control de la contaminació de les aigües (abocaments).

-

Gestió d’espècies protegides.

-

Instal·lació o condicionament de tanques (ramaderes, per a vianants, etc).

-

Inventari d’espècies i hàbitats. Seguiment de poblacions.

-

Manteniment de la senyalització.

-

Retirada d’espècies exòtiques o invasores.

-

Senyalització com a zona humida de l’Inventari.
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Figura 4.2.31. Bassa del Dofí (Castell-Platja d’Aro), inclosa en l’Inventari de Zones humides

Font: Inventari de Zones humides de Catalunya (2008), 2010.
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La bassa artificial del Dofí (prop de l’EDAR), juntament amb els Estanys (prop de la

; planta potabilitzadora), són les úniques zones humides de la Vall d’Aro. Tanmateix,
s’ubiquen en un àmbit altament urbanitzat que suposa l’atracció de gavians sobretot en
la zona dels Estanys.

Figura 4.2.32. Els Estanys (Castell-Platja d’Aro), no inclosos en l’Inventari de Zones humides de
Catalunya.

Font: Elaboració pròpia, 2010.

4.2.8. Gestió i qualitat dels recursos fluvials
Els municipis de Castell-Platja d’Aro i de Santa Cristina d’Aro formen un territori fortament
marcat per l’anomenada Vall d’Aro. El seu curs principal, el Ridaura, és un riu de règim
mediterrani amb crescudes a l’hivern i la primavera i estiatge a l’estiu accentuat per
l’explotació de l’aqüífer.
Val a dir, que entre 1997 i 2003 hi va haver un canvi en l’origen de l’aigua d’abastament de
la Vall d’Aro, passant d’un 69% procedent de l’aqüífer del Ridaura el 1997 a un 87%
procedent de l’embassament Pasteral el 2003.
L’aqüífer del Ridaura té una superfície de 9 Km2 i un gruix màxim de 35 m. Consta de dos
unitats, una que s’estén des del cap de vall fins al nucli de Santa Cristina d’Aro (amb una
capacitat total de 1,8 – 2,5 hm3) i l’altre que s’estén des de Santa Cristina d’Aro fins al mar
(amb una capacitat total de 8,5 – 10 hm3). Aquest últim amb risc d’intrusió salina.
En aquest sentit, la gestió dels recursos fluvials s’ha de regir per les directrius de la nova
Directiva marc en política d’aigües de la Unió Europea, coneguda amb el nom de Directiva
marc de l’aigua (DMA), aprovada pel Parlament Europeu i el Consell el 23 d’octubre de
2000. La finalitat de la DMA és aconseguir un bon estat de l’aigua a través de mesures
hidrològiques, ecològiques, econòmiques i socials. L’aplicació de la DMA comporta:
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Diagnosticar l’estat ecològic de les masses d’aigua, identificant les pressions, els
impactes i els riscos que les condicionen.
Acordar com s’aconsegueix millorar la qualitat de les masses d’aigua i la redacció dels
plans de gestió de conca i els programes de mesures necessaris per assolir els
objectius ambientals.
Valorar en termes econòmics la gestió basada en el principi de recuperació de costos.
Amb l’objectiu de diagnosticar l’estat de les masses d’aigües, l’any 2004, l’Agència Catalana
de l’Aigua va elaborar l’Estudi-diagnosi de l’estat mediambiental de les aigües subterrànies,
superficials i costaneres, l’anomenat document IMPRESS.
A partir del resultat d’aquests documents, i mitjançant un procés de participació ciutadana
que, en el cas de les rieres de Llevant, ja ha finalitzat, s’han d’elaborar els Plans de gestió
de conca. Aquests són els documents que descriuen de forma detallada les característiques
de la conca o conques que constitueixen el seu àmbit espacial, els objectius ambientals que
cal aconseguir i els controls de la contaminació requerits, amb la finalitat d’assolir-los a
través d’un programa de desenvolupament concret.
Un altre resultat que se’n deriva de l’aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua és la creació
dels consells de conca que, un cop finalitzat el procés participatiu inicial, seran espais de
participació permanents, propers al territori i vinculats a les conques i subconques
hidrogràfiques on es farà el seguiment dels plans de gestió de conca.

a) Impactes i pressions de la conca del Ridaura
A partir de la diagnosi de les principals problemàtiques que afecten l’àmbit de les rieres de
Llevant, el document IMPRESS en defineix dotze que expliquen el risc d’incompliment dels
objectius de la DMA en relació a les masses d’aigua d’aquest àmbit. Seguint l’ordre de
prioritat, són les següents:
1. Contaminació associada a les pràctiques agrícoles
2. Extraccions i regulació del cabal.
3. Contaminació per insuficiències en el tractament d’aigües residuals urbanes.
4. Alteracions morfològiques dels marges fluvials i de les zones humides.
5. Canvis morfològics a la costa.
6. Descàrrega de col·lectors unitaris d’aigües pluvials i de sanejament.
7. Contaminació d’origen industrial.
8. Generació de residus en ports, embarcacions i per ús lúdic.
9. Contaminació d’origen domèstic de nuclis sense sanejament.
10. Incompliment de la normativa pesquera.
11. Espècies invasores.
12. Pressió associada a infraestructures lineals soterrades.
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La problemàtica detectada al territori que defineixen els municipis de l’Agenda 21 se centra
), alteracions

en contaminació per aigües d’escorrentia i escolament de sòls agrícoles (
morfològiques dels marges fluvials i de les zones humides (
), espècies invasores (

regulació del cabal (

tractament de les aigües residuals urbanes (
sense sanejament (

)

), extraccions d’aigua i

), contaminació per insuficiències en el

), contaminació d’origen domèstic de nuclis

i pressió associada a infraestructures lineals soterrades (

).

Taula 4.2.15. Problemàtiques detectades a l’àmbit de les rieres de Llevant (Costa Brava)
Problema

Núm.

7

Origen

-

Al·luvials de
subterrània)

-

Mesura d’impacte: concentracions de nitrats moderades.

-

Problemàtica de qualitat de recurs per nitrats als municipis
de Begur, Palamós, Vall Llóbrega, Mont-ras i Palafrugell.

-

Problemàtica de qualitat de recurs per amoni als municipis
de Sant Feliu de Guíxols i Castell-Platja d’Aro.

-

Castell-Platja d’Aro, Sant Joan de Palamós (al·luvials de la
Baixa Costa Brava)

-

Mesura d’impacte: afeccions a la piezometria.

-

Intrusió salina i alteracions molt fortes a la qualitat
química de les aigües subterrànies: presència de clorurs,
sulfats i elevades conductivitats. Nivells guia per Clorurs
251 mg/l i conductivitat 2500 μS/cm.

-

Problemàtica de qualitat de recurs per clorurs al
municipi de Castell-Platja d’Aro.

-

Problemàtica de quantitat de recurs moderada.

-

Dèficit per abastament del municipi a Santa Feliu de
Guíxols, Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro en
èpoques estivals.

-

Riu Ridaura des de l’EDAR de Castell-Platja d’Aro fins al
mar.

-

Mesura d’impacte: 93,7 mg/l NH4 (riu Ridaura a CastellPlatja d’Aro, 2003)

-

Al·luvials de
subterrània)

-

Mesura d’impacte: concentracions de NH4 i metalls
elevades i conductivitat moderada.

Endegament del tram baix
del Ridaura

-

Riu Ridaura des de l’EDAR de Castell-Platja d’Aro fins al
mar

2,7 Km endegats en 3,5
Km de riu

-

Mesura d’impacte: qualitat morfològica dolenta (QBR=10,
Ridaura a Platja d’Aro i a la desembocadura, 2004)

Castell-Platja d’Aro

-

Tram final del riu Ridaura.

232 ha
urbana

-

Mesura d’impacte: 93 mg/l NH4 (el Ridaura a Castell-Platja
d’Aro, 2003)

Usos agrícoles del sòl a la
conca.
2.130 ha de sòl agrícola.

10

Extraccions d’aigua
subterrània per regadiu,
abastament i ús industrial.
Índex d’explotació entre
0,66 – 2,05

13

EDAR de Castell-Platja
d’Aro

20

EDAR de Palamós, Platja
d’Aro, Tossa de Mar i Lloret
de Mar

22

28

Localització i efecte

de

superfície
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Problema

Núm.

Origen

38

Trànsit d’embarcacions als
ports: d’Aiguablava i
Llafranc, Marina Palamós,
port de Palamós, Marina
Port d’Aro, ports de Sant
Feliu de Guíxols, Cala
Canyelles, Arenys de Mar,
Port Balís, ports de Mataró,
Premià, el Masnou,
Badalona.

39

Emissaris (Lloret de Mar,
Palamós, Castell-Platja
d’Aro)

Localització i efecte

-

Aigües dels ports i aigües costaneres corresponents.

-

Al·luvials de
subterrània)

-

Mesura d’impacte: concentracions d’amoni i metalls
moderades i elevades, respectivament.

la

Baixa

Costa

Brava

(massa

d’aigua

Font: Resum de la diagnosi de les problemàtiques per a l’àmbit de les rieres de Llevant, ACA (2005), 2010.

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 i la pressió a la costa associada també a
emissaris i infraestructures lineals soterrades.

b) Qualitat ecològica a la conca del Ridaura
L’anàlisi dels impactes que efectua el document IMPRESS es divideix en la determinació de
l’impacte comprovat i de l’impacte probable. Els sistemes fluvials sotmesos a un impacte
comprovat són aquells en què s’hi incompleix la legislació vigent en matèria d’aigua i, per
tant, existeix una possibilitat (valorada) de què no es compleixin els objectius de la Directiva
Marc de l’Aigua. Els sistemes fluvials sotmesos a un impacte probable són aquells en què
probablement no s’hi compleixin els objectius de la Directiva Marc de l’Aigua (per assolir
com a mínim el bon estat ecològic el 2015), degut a què actualment tenen un estat ecològic
inferior. L’estat ecològic s’ha avaluat utilitzant indicadors biològics, hidromorfològics i
fisicoquímics actualment no regulats en cap normativa però contemplats en l’annex V de la
DMA i s’ha qualificat entre molt bo, bo, moderat, deficient i molt deficient. En l’àmbit
estudiat és el següent, tal com es mostra a la figura 4.2.33:
El riu Ridaura des de l’EDAR de Castell-Platja d’Aro fins a mar: estat moderat.
La resta del curs Ridaura: sense dades.
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Figura 4.2.33. Estat ecològic de les masses d’aigua superficials

Font: Caracterització de masses d’aigua i anàlisi del risc d‘incompliment dels objectius de la Directiva
Marc de l’Aigua (2000/60/CE) a Catalunya (conques intra i intercomunitàries). Document de síntesi, 2005.

Altrament, el Consorci de la Costa Brava col·labora amb els Departament de Química
Analítica i d’Ecologia de la Universitat de Girona, i amb el Departament de Microbiologia de
la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona per a la monitorització de les
poblacions de macroinvertebrats i de l’estat ecològic del riu Ridaura, la determinació de
paràmetres relacionats amb l’estat tròfic del riu, l’estat sanitari i l’avaluació de la pol·lució
antròpica.
De forma genèrica, aquests estudis conclouen:
1. La qualitat de l’aigua del riu Ridaura, mesurada a partir de les poblacions de
macroinvertebrats aquàtics, és sorprenentment elevada si es tenen en compte els llargs
episodis de sequera que ha patit la llera del riu fins a finals de 2002, especialment en el
seu tram mig, així com l’abocament d’aigua amb elevades concentracions de nutrients
que realitza l’EDAR de Castell-Platja d’Aro. Aquest abocament té una veritable
incidència sobre la qualitat de l’aigua en els mesos d’estiu, quan augmenta el volum
d’aigua abocada a la llera del riu i desapareixen els cabals naturals de dilució. Els
canvis en el model d’explotació de l’aqüífer han afavorit que aquests cabals naturals hi
hagin estat presents almenys durant mig any en els anys 2003 i 2004, mentre que en el
2000 i 2001 el riu va estar permanentment sec durant tot l’any.
2. Els índexs de la qualitat del bosc de ribera (QBR) disminueixen ràpidament quan el riu
deixa la muntanya i entra a la plana. L’alteració de la llera, la desforestació i la
substitució de les espècies autòctones per espècies al·lòctones són els principals
factors responsables d’aquesta pèrdua de qualitat del bosc de ribera.
Seria desitjable programar i executar actuacions de progressiva restauració del bosc de

; ribera, a fi de completar el procés de restauració ecològica ja iniciat amb la recuperació
dels cabals naturals.
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3. En cap de les mostres analitzades s’han detectat subproductes de la desinfecció ni de
dissolvents organoclorats, mentre que de la resta de microcontaminants orgànics tan
sols s’han detectat els plastificants Di-n-octil ftalat i Di-n-butil ftalat en les mostres
corresponents a l’efluent secundari de l’EDAR. Malgrat que és detectada en l’efluent
secundari i en l’aigua regenerada, no s’observen concentracions significatives de
cafeïna en les aigües superficials del riu Ridaura en els punts i en les dates on s’han
agafat mostres.
4. La qualitat microbiològica de l’efluent secundari de l’EDAR de Castell-Platja d’Aro és la
típica per a una instal·lació d’aquestes característiques en el nostre país. No obstant
això, el seu abocament a la llera del riu Ridaura, que creix en volum a mida que arriba
la temporada turística, produeix un empitjorament en la qualitat microbiològica de
l’aigua del riu a partir de l’EDAR. Aquest empitjorament es fa especialment palès a
través de les concentracions de microorganismes indicadors (coliformes fecals,
clostridis, bacteriòfags), però és de magnitud molt inferior si s’avalua en funció de
microorganismes patògens com els enterovirus o els ooquists totals de
Cryptosporidium spp.
5. La disminució de l’abocament d’aigua depurada (efluent secundari) a la llera del riu
Ridaura i la seva substitució per aigua regenerada (efluent terciari) suposa una notable
millora en les concentracions d’indicadors bacterians en l’aigua del riu en el tram més
proper al punt d’abocament, però quasi imperceptible sobre les concentracions
d’indicadors vírics. En canvi, en un punt ja molt proper a la desembocadura, s’observa
una tendència inversa, és a dir, a l’increment de les concentracions d’indicadors
bacterians i a una disminució dels vírics. Es desconeixen les causes que produeixen
aquesta inversió de la tendència.

Figura 4.2.34. Resum de la qualitat ecològica del riu Ridaura per estacions segons els valors
mitjans de l’índex IBMWP durant el període 2003-2004

Font:
Efecte de la planta de regeneració d’aigua de Castell-Platja d’Aro en la qualitat ecològica,
química i microbiològica del riu Ridaura, 2006.
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Figura 4.2.35. Evolució de l’índex de qualitat del bosc de ribera (QBR) al llarg del riu Ridaura al 2003.

Font: Efecte de la planta de regeneració d’aigua de Castell-Platja d’Aro en la qualitat ecològica, química i
microbiològica del riu Ridaura, 2006.

4.2.9. Fragmentació dels espais lliures i connectivitat funcional, social i
paisatgística
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.) i les infraestructures
elèctriques (línia d’alta tensió de Juià a Castell d’Aro, etc.)
La Diputació de Girona, preocupada per la degradació del paisatge i del patrimoni natural,
desenvolupa una política decidida a l’hora de proveir amb instruments d’ordenació del
territori els ens locals i els estaments o organismes gestors del territori. A banda dels
planejaments associats dins les Agendes 21 Locals, s’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.
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 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.
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En aquest sentit, s’han desenvolupat diversos estudis en matèria de connectivitat i
fragmentació dels espais lliures en l’àmbit de l’Agenda 21:
Avaluació de l’efectivitat de passos de fauna en dos trams de les carreteres C-65 i
C-260 i proposta de prescripcions tècniques per condicionar passos de fauna en
carreteres en funcionament (2002) – Minuartia.
L’estudi es va realitzar per encàrreg de GISA (Departament de Política Territorial i Obres
Públiques) i a proposta de l’entitat Associació de Naturalistes de Girona. En el
document s’avalua la idoneïtat en quant a ubicació i característiques constructives de
les estructures transversals existents a la carretera C-65, en el tram Costa d’Alou –
Santa Cristina d’Aro, i s’hi efectuen diverses propostes de millora:
-

Actuacions en quatre obres de drenatge per millorar la seva funcionalitat com a
passos de fauna (recobriment amb formigó de la base del tub d’acer corrugat
existent i eliminació d’un salt a l’interior.

-

Esbrossada i adequació de plantacions als accessos de les estructures
(especialment en set obres de drenatge).

-

Instal·lació o arranjament de diversos trams del tancament perimetral per evitar
l’accés dels animals (en especial ungulats) a la carretera i guiar-los cap als passos
de fauna.

Diagnosi territorial sobre les àrees crítiques en matèria de connectivitat a la
demarcació de Girona (2005) – Diputació de Girona.
Estudi de connectivitat funcional de les Gavarres amb els Espais d’Interès Natural
de l’entorn. Anàlisi de l’efecte barrera de la xarxa viària (2005) – Minuartia.
Estudi promugut pel Consorci de les Gavarres i encarregat i finançat pel Departament
de Política Territorial i Obres Públiques, on s’analitzaven diversos projectes
constructius, estudis informatius i estudis d’impacte ambiental de la millora de les
carreteres que formen l’Anella de les Gavarres. Aquest estudi inclou el tram de
carretera considerat estratègic entre els massissos de les Gavarres i de les Cadiretes,
ambdós espais de la xarxa Natura 2000 i del PEIN. Tanmateix en aquest estudi no es va
realitzar una avaluació de la funcionalitat dels passos de fauna atès que aquesta ja
s’havia realitzat en l’estudi anterior i no s’havien portat a terme les millores
proposades.
Les poblacions d’ungulats al Massís de les Gavarres (2006) – Minuartia.
Anàlisi de les col·lisions amb ungulats a les carreteres de Catalunya (2007) –
Minuartia.
Caracteritza les dades de col·lisions amb ungulats registrades durant set anys (de 2000
a 2006) en tota la xarxa de carreteres de Catalunya. En el tram de la carretera C-65
entre les Gavarres i les Cadiretes es van identificar dos Trams Conflictius per Col·lisions
amb Ungulats (TCCU).
Propostes d’actuacions de foment i restauració de la connectivitat multifuncional
entre el Massís del Montseny, el Massís del Montnegre-Corredor i el Massís de
l’Ardenya. (2008) – DdGi.
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Pràcticament, totes les conclusions i actuacions d’aquest estudi s’ubiquen fora de
l’àmbit de l’Agenda 21.
Seguiment del grau d’aplicació de les mesures de permeabilització al pas de fauna
de les carreteres de l’Anella de les Gavarres (2008) – Minuartia.
El treball contempla l’assistència tècnica al Consorci de les Gavarres per avaluar el grau
d’incorporació en els diversos projectes de les mesures de permeabilització de les
carreteres al pas de la fauna proposades a l’estudi de connectivitat funconal del 2005.
L’assistència també preveia la realització d’un seguiment per avaluar l’efectivitat de
passos de fauna i altres estructures transversals existents en trams de carretera en
funcionament. D’acord amb l’equip tècnic del Consorci de les Gavarres es va
determinar que aquest seguiment es desenvoluparia a la C-65, entre l’enllaç d’Alou i
Santa Cristina d’Aro, essent el principal motiu per seleccionar aquest tram, l’elevat
interès connector que presenta l’entorn.
Estudi de connectivitat ecològica. Mesures de repermeabilització ecològica a
través de l’eix viari Llagostera-Palafrugell (2008) – Xavier Mayor.
L’estudi realitza un anàlisi de la connectivitat des d’un punt de vista multifuncional
(incloent també aspectes socials) i realitza també diverses propostes per a la millora de
la connectivitat ecològica:
-

Limitar el desenvolupament urbanístic.

-

Ampliar passos inferiors i construcció de falsos túnels a la zona de la Sureda d’en
Barella (vall d’Alou).

-

Construcció d’en ecoducte a la zona de confluència entre el Ridaura i la riera de
Salenys.

-

Entre d’altres.

L’informe, estructurat en fitxes, avalua els passos de fauna existents i proposa la
construcció de diversos ecoductes, sovint en llocs on aquests no serien del tot viables
per a la connectivitat funcional, i entra també en contradicció amb els altres estudis de
connectivitat existents a l’àmbit, per la qual cosa no s’ha tingut en consideració.
Seguiment del pas de fauna en estructures transversals a la carretera C-65 i
propostes per a la millora de la connectivitat entre Gavarres i Cadiretes. Tram
enllaç Alou – Santa Cristina (2009) – Minuartia.

Atesa la gran quantitat d’estudis de connectivitat i la disperitat en alguns d’ells pel que fa als
criteris, a continuació es desenvolupen les conclusions més importants dels estudis recents
o més coherents amb els objectius proteccionistes i de connectivitat ecològica i funcional de
l’àmbit de l’Agenda 21 als quals s’ha tingut accés (indicats en negreta en la llista anterior).

a) Diagnosi territorial sobre les àrees crítiques en matèria de connectivitat a la
demarcació de Girona
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L’any 2005 la Diputació de Girona, juntament amb Arvensis, van elaborar la Diagnosi
territorial sobre les àrees crítiques en matèria de connectivitat amb l’objectiu de detectar
quins espais de la demarcació tenen una clara funció connectora, i amb quina urgència cal
prioritzar la seva gestió.
En funció de la seva morfologia i de la seva funcionalitat, es van dividit els espais en tres
categories:
-

Connectors fluvials: Corresponen a rius i, per tant, el flux de connectivitat és
sempre lineal i l’espai a gestionar correspon a la llera i les ribes, amb una certa
amplada al seu voltant.

-

Espais d’interès connector: Tenen una certa amplada però el flux de connectivitat al
seu interior té una direcció marcada. Normalment connecten dos espais naturals.

-

Unitats paisatgístiques: Són més complexes, tenen una identitat pròpia, i els fluxos
al seu interior són de tipus xarxa, malgrat n’hi pugui haver un de principal. En lloc
d’intentar definir uns espais com els de la categoria interior, caldria gestionar tota
l’àrea.

A cada espai se li va atorgar una prioritat d’intervenció, en funció del seu estat actual i de les
amenaces futures per a la seva persistència.
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Figura 4.2.33. Espais connectors definits per la Diputació de Girona a l’àmbit d’estudi

Font: Diagnosi territorial sobre les àrees crítiques en matèria de connectivitat a la demarcació de Girona (2005),
2010.

A l’àmbit de l’Agenda 21 l’estudi defineix l’Espai connector regional següent:
•

Gavarres – Cadiretes (43): Espai connector. Impactes per creixements urbanístics,
activitats puntuals i infraestructures. Prioritat crítica.
La connexió entre els EIN de les Gavarres i el Massís de les Cadiretes es pot realitzar per
diversos punts entre Llagostera i Castell d’Aro. El principal és un espai situat entre el
Puig d’en Moner i les Roques Bessones, que formen part del massís de Cadiretes i l’àrea
anomenada Costes de Penedes, de les Gavarres. El Torrent de la Deu facilita la connexió
biològica, però just pel mig el connector queda dividit per la C-65 i pel Ridaura.
És un punt d’actuació urgent ja que és un espai que uneix tant ecològicament com
paisatgísticament les Gavarres i Cadiretes pel tram on hi ha menys distància entre ells i
amb només una urbanització “Can Patxot”.
Geomorfològicament tant el connector com els espais que connecta presenten un grau
d’afinitat prou elevat com per assegurar la viabilitat del connector, sempre i quan
s’impermeabilitzin correctament les infrastructures. Una bona solució seria la
construcció d’un fals túnel, ja que la orografia del terreny ho permet.
El pas del Ridaura paral·lel a la carretera encara justifica més que s’hagin de dur a terme
mesures correctores per minimitzar l’impacte sobre les comunitats de ribera. El GR-92
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passa per la part més oriental d’aquest connector, justificant encara més la creació
d’aquest corredor i la permeabilització de la carretera, ja que així també s’afavorirà la
connectivitat social entre espais protegits.
Tanmateix, aquesta Diagnosi es va concretar l’any 2009 a partir del Catàleg d’espais
d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines, els quals s’han desenvolupat en
l’apartat 4.2.5.
En aquest sentit, el Catàleg identifica dins l’àmbit d’estudi 3 connectors ecològics (veure
apartat 4.2.5):
Connector el Treumal – les Gavarres (54)
Connector les Gavarres – Cadiretes (Costa d’Alou – Riera de Salenys) (60)
Connector el Bosc d’en Provençal – Massís de Cadiretes (64)

b) Seguiment del pas de fauna en estructures transversals a la carretera C-65 i
propostes per a la millora de la connectivitat entre Gavarres i Cadiretes. Tram enllaç
Alou – Santa Cristina
Aquest document analitza el tram de carretera C-65 que va ser dels primers en desdoblar-se,
concretament el projecte constructiu té data de 1997 i les actuacions per afavorir el pas de
la fauna a través de la via són molt modestes. Tot i això, el tram es troba en un indret
d’interès estratègic per la connectivitat ecològica entre els massissos de les Gavarres i les
Cadiretes, com ho revela el fet que s’hi hagin identificat dos trams de concentració elevada
d’accidents amb ungulats, on s’hi ha detectat la irrupció no únicament de senglar, sinó
també de muflons, i també s’hi va recollir una de les primeres dades d’observació de cabirol
a les Gavarres (Minuartia, 2002).
L’estudi esdevé una avaluació de l’ús per part de la fauna de les estructures transverals
existents en aquest tram, i una proposta d’actuacions per millorar la seva funcionalitat, i en
conseqüència, disminuir també els riscos per a la seguertat viària que suposa el pas
d’animals per la carretera.
Els trams conflictius per la col·lisió amb ungulats (TCCU) se situen 1) a l’entorn del PK 9 de la
carretera (a la vora del viaducte d’Alou), amb 4 col·lisions amb senglar; i 2) entre els PK 6 i 7
(de la riera de Salenys al càmping Ridaura), amb 12 col·lisions amb senglar. Aquest darrer va
ser identificat com a TCCU d’atenció primària i es recomana aplicar amb urgència les
actuacions del primer estudi de Minuartia (2002) per tal d’evitar l’accés dels ungulats a la
calçada i guiar-los cap al viaducte d’Alou i el viaducte de la riera de Salenys.
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Figura 4.2.34. Trams conflictius per col·lisions amb ungulats (TCCU) identificats en
el tram de la C-65 estratègic per la connectivitat entre els espais PEIN de l’àmbit

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge i Departament de Política Territorial i
Obres Públiques, 2007.

Figura 4.2.35. Passos de fauna existents i sectors d’interès per la connectivitat funcional

Font: Seguiment del pas de fauna en estructures transversals a la carretera C-65 i propostes per a la millora de la
connectivitat entre Gavarres i Cadiretes. Tram enllaç Alou – Santa Cristina, Minuartia, 2009.

L’esmentat estudi conclou:
•

El tram Enllaç Alou – Santa Cristina d’Aro de la carretera C-65 objecte d’estudi se situa
en un sector estratègic per la connectivitat ecològica entre els massissos de les
Gavarres i Cadiretes.

•

El pas de petits vertebrats (micromamífers, conills i llebres i carnívors) a través de la
via es pot realitzar per 9 estructures, amb una densitat de passos que es troba dins
els estàndards recomanats per aquest grup. Tot i això, es detecta que els drenatges
del sector central del tram (OD4 i OD11), situats entre els PK 6,5 i 8, on es centren
principalment les activitats generadores de molèsties i efecte barrera (càmping, naus
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industrials, vivers de plantes, etc.) han estat utilitzades únicament per espècies de
carnívors ubiqüistes com el teixó, la fagina i la geneta, que no mostren especials
requeriments pel que fa a les característiques dels passos de fauna.
•

Les estructures amb major intensitat mitjana d’ús i en les que s’ha constatat el pas
d’espècies ments generalistes (guilla, conill i/o mufló) se situen en els extrems del
tram d’estudi, on s’hi localitzen els ambients menys alterats per l’activitat humana
(pas inferior E5, E2, OD12 i OD 2.1). És en aquests sectors on cal centrar les
actuacions per millorar la permeabilitat del tram.

•

L’estructura OD9 presenta una baixa densitat d’ús, tot i situar-se en un sector poc
alterat amb unes característiques del paisatge de l’entorn, que segons l’anàlisi de
connectivitat, li confereixen un alt interès pels desplaçaments de la fauna. El baix ús
del drenatge per part de la fauna s’atribueix a les característiques de l’estructura que
té la base de corrugat i una gran longitud (84 m) en relació a una amplada reduïda (3
m), factors tots ells que dificulten el pas de la fauna.

•

No ha estat detectat el pas de cabirol ni de senglar per cap de les estructures objecte
de seguiment, però cal destacar que no s’ha portat a terme el seguiment complet del
pas a través dels viaductes on es concentraria el moviment d’aquestes espècies. Les
deficiències en el tancament perimetral de la via comporten a més, que el senglar
estigi creuant la via directament per damunt la carretera, superant l’obstacle del
muret de formigó de la mitjana, com ho posa de manifest el fet que s’hagin
enregistrat 16 accidents causats per senglar en un períodes de 6 anys (2000 a 2006).

•

Tot i que el seguiment al viaducte de la riera de Salenys ha estat de curta durada, no
s’ha detectat el pas d’ungulats per aquesta estructura (OD2.1). Les dimensions de
l’estructura, d’uns 30 m d’amplada són clarament suficients per permetre el pas de
senglar i cabirol però l’estructura presenta elements que poden dificultar la seva
funcionalitat per al pas de grans mamífers, com ara franja transversal de formigó amb
una rampa d’emmacat de pedres en el seu accés sud. Aquest element, que s’ha
construït amb una funcionalitat hidràulica per evitar el soscavament, també impedeix
la continuïtat física de la llera fluvial i de les comunitats de ribera de la riera de
Salenys, dificultant, tant el pas de petites espècies de fauna terrestre com d’espècies
aquàtiques.
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Figura 4.2.36. Passos de fauna existents i sectors d’interès per la connectivitat funcional

Font: Seguiment del pas de fauna en estructures transversals a la carretera C-65 i propostes per a la millora de la
connectivitat entre Gavarres i Cadiretes. Tram enllaç Alou – Santa Cristina, Minuartia 2009.

Les conclusions concretes que proposa l’estudi es resumeixen a continuació:
PK 8,78: Ampliació del pas inferior E5, constituït per un caixó de 5 x 4,5 m que és
l’única estructura que permet, en el sector contigu a la costa d’Alou, el creuament del
vial de la C-65 en sentit Llagostera – Girona. L’estructura es pot transformar en un
pas inferior multifuncional que combini el pas de persones i vehicles pel camí
forestal existent, amb el de fauna. L’amplada mínima de l’estructura seria de 7 m, i
òptima (per afavorir la seva funcionalitat) de 15 m. Les revegetacions dels accessos
s’han realitzat de manera que s’enllaci amb les masses forestals adjacents, afavorint
la conducció dels animals cap al pas i també cal condicionar adequadament la
superfície del pas inferior.
PK 8,25: Ampliació de l’estructura OD9, situada al torrent que drena el sector de
Penedes i la Sureda d’en Barella, d’interès per la connectivitat. En principi, aquesta
estructura té una ubicació molt bona però també una característica poc adequada
que és la seva allargada de més de 80 m. Per aconseguir que l’estructura tingui un
índex d’obertura (amplada x alçada/longitud) adequat per a senglar i cabirol caldria
una ampliació com a mínim de fins als 15 m d’amplada. Tampoc és adequat el
substrat de corrugat que presenta actualment l’estructura en alguns trams. Tenint en
compte aquests condicionants es proposa avaluar la viabilitat de substituir
l’estructura actual per un caixó de 15 m d’amplada.
PK 5,91 a 5,94: Per millorar la funcionalitat d’aquest connector fluvial és essencial
aconseguir la continuïtat de la vegetació de ribera. Amb aquest objectiu, és
indispensable eliminar els obstacles transversals (franja de formigó amb rampa

-208-

DOCUMENT I
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

d’emmacat de pedres de l’accés sud) que dificulten els desplaçaments de fauna i
restaurar la continuïtat de la franja de vegetació de ribera i comunitats forestals
adjacents. Amb aquesta actuació es restauraria la connectivitat del corredor fluvial de
la riera de Salenys i esdevenint adequat per a tot tipus d’espècies, incloses les
aquàtiques i els ungulats. De fet, es tracta de restaurar la connectivitat completa dels
hàbitats fluvials, de ribera i forestals. Cal avaluar també, com alternativa a aquestes
actuacions, la possibilitat de substituir el viaducte de la riera de Salenys (OD2.1)
per una altra estructura que permetés ampliar els 30 m del connector actual, fins a
assolir els 50 m d’amplada. Aquesta actuació hauria d’anar acompanyada
d’actuacions de restauració i gestió, mitjançant custòdia del territori, per exemple,
dels terrenys adjacents, en cooperació amb els Ajuntament de Santa Cristina d’Aro i
Llagostera i la Xarxa de Custòdia del Territori.
Instal·lació de tancament perimetral (actualment discontinu) enterrat a la base en
tot el tram, amb l’objectiu de forçar als animals a dirigir-se cap als passos de fauna i
evitar l’accés d’animals a la carretera, amb la conseqüent millora de la seguretat vial.
Aquesta actuació és indispensable per garantir la seguretat viària del tram i forçar als
ungulats a dirigir-se cap als passos de fauna.
Tram PK 6,7 i 7,2: En el sector central del tram la inversió per la permeabilització de
la carretera hauria d’anar associada a actuacions per revertir els usos actuals
(càmping, restaurant, etc.) i alliberar una franja de terreny prou àmplia com per
arribar a constituir un connector adequat o bé mitjançant actuacions de
desfragmentació en aquest sector.
També es proposa condicionar un connector a l’alçada del PK 7,1, situat en un dels
extrems del càmping Ridaura, on s’ubica l’obra de drenatge OD4. Aquesta estructura
es podria ampliar amb una inversió moderada i restaurar una franja de terrenys que
permetés enllaçar la vegetació natural a les Costes de Penedes.
Per altra banda, en aquest tram centre es proposen les mesures ja recomanades en
l’estudi de Minuartia del 2002 consistents en el recobriment de la base dels tubs
d’acer galvanitzat corrugat amb formigó i millora dels accessos de les estructures,
com ara millores en la revegetació de manera que afavoreixin l’enllaç amb la
vegetació dels entorns i apantallaments opacs en els cassos de les OD4 i OD11 que
coincideixen amb els límits del càmping. La finalitat de la pantalla seria reduir les
molèsties que aquest equipament pugui ocasionar sobre la fauna que es desplaci per
la zona.
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Figura 4.2.37. Mesures per a la millora de la permeabilitat per la fauna

Font: Seguiment del pas de fauna en estructures transversals a la
carretera C-65 i propostes per a la millora de la connectivitat entre
Gavarres i Cadiretes. Tram enllaç Alou – Santa Cristina, Minuartia,
2009.
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4.2.10. Altres aspectes i impactes significatius associats al sòl no urbà
Un cop analitzats els elements que caracteritzen la biodiversitat i el paisatge dels municipis
de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, es resumeixen els principals factors que poden
suposar un impacte considerable al sòl no urbanitzable d’aquest territori i per la
connectivitat ecològica, social i paisatgística dels espais lliures.
Problemàtiques urbanístiques
En els municipis de l’àmbit d’estudi, les problemàtiques urbanístiques estan relacionades
amb els creixements dels anys 70 i 80 de caràcter residencial com a conseqüència de la
proximitat a la costa i de ser zones d’interès turístic.
En aquest sentit, tant els nuclis com les urbanitzacions han experimentat un augment en
nombre d’habitatges de segona residència de tipologia de cases aïllades amb jardí, que
consumeix una gran superfície de sòl per un nombre molt baix de residents (fet que suposa
una gran petjada ecològica), que sovint no s’integren paisatgísticament a l’entorn i que es
localitzen fins i tot en espais naturals protegits.
Activitats agrícoles i ramaderes
La mecanització de les activitats agrícoles ha suposat la intensificació agrícola, la
transformació cap a regadiu, l’ús de fertilitzants i pesticides, l’eliminació de marges amb
vegetació, etc. Aquests canvis recents en el sistema productiu primari han estat la causa de
grans impactes com la contaminació de les aigües, la pèrdua de patrimoni paisatgístic, la
pèrdua de refugis de biodiversitat, etc.
La Comissió Europea destaca que entre el 50% i el 80% de les aportacions de nitrats que
arriben a les aigües dels països europeus són d’origen agrari. En particular, l’aplicació de
fertilitzants inorgànics i orgànics (fems, purins, etc.) en sòls agrícoles, sense respectar prou
les bones pràctiques agràries, són la causa principal de l’increment de les concentració de
nitrats a les aigües subterrànies. En aquest sentit, l’aqüífer del Ridaura és un aqüífer protegit
pel Decret 328/1988, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i
addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya.
Altrament, ni Castell-Platja d’Aro ni Santa Cristina d’Aro no es troben en Zona Vulnerable per
Nitrats (ZVN).
Activitats Extractives
Tal com s’analitza al capítol 3.2., al territori estudiat s’hi localitzen fins a 4 activitats
extractives (3 de les quals es troben actualment actives). Sense arribar al punt de prohibir
aquestes activitats, atès que ofereixen un servei que la societat demana, cal establir els
mecanismes per poder gestionar correctament les seves ubicacions, evitant-ne la
concentració en espais fluvials i la ubicació en espais d’especial interès natural o paisatgístic,
definits als apartats anteriors.
Infraestructures viàries i elèctriques
A l’apartat anterior s’han definit les infraestructures fragmentadores (C-31, C-65, C-250, C253, GI-662, etc, les zones urbanes i les infraestructes elèctriques d’alta tensió) com a
principals elements que perjudiquen la connectivitat entre els espais oberts de Cadiretes i
les Gavarres.
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L’impacte de les infraestructures viàries és permanent i continu i es tradueix en:
-

La pèrdua d’hàbitats i transformació del medi físic i hidrològic.

-

Contaminació atmosfèrica i acústica.

-

Efecte barrera, amb el conseqüent aïllament de poblacions (amfibis, rèptils i
mamífers) i atropellament de fauna.

-

Destorb de la fauna.

Rossell i Velasco (2000) indiquen que unes intensitats mitjanes de trànsit (IMD) de 10.000
vehicles és el llindat aproximat en el qual una carretera esdevé una barrera infranquejable
per a la fauna, entre 1.000 i 10.000 vehicles l’efecte barrera és important, i menor de 1.000
l’efecte barrera és baix.
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.

Risc d’incendi
Els incendis forestals, generalment d’origen antròpic, són un dels majors riscos que
amenacen la biodiversitat i el paisatge dels municipis de l’àmbit.
Tal com s’explica al capítol 4.3, aquest territori es considera d’alt risc d’incendi forestal. Des
de l’any 1968 fins el 2007 a Castell-Platja d’Aro s’han originat 54 incendis forestal que han
cremat una superfície total de 683,14 ha (principalment per causes accidentals i
negligències); i a Santa Cristina d’Aro, 69 incendis forestals que han cremat una superfície
total de 1.331,87 ha (principalment intencionats).
Alteració de la vegetació de ribera
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.
Introducció d’espècies al·lòctones
La presència d’espècies al·lòctones i introduïdes (com la canya americana, la robínia, el
plomall de la pampa, la tortuga de florida, el visó americà, el cranc de riu americà, els
muflons, etc.) és un perjudici per la biodiversitat. Aquestes desplacen els hàbitats i les
espècies autòctones (tortuga de rierol, tortuga mediterrània, llúdriga, cranc autòcton, el
fartet, l’espinós, les vernedes, etc.), principals valors naturals de l’àmbit d’estudi.
Ús públic
El territori estudiat presenta uns espais d’interès natural i paisatgístic d’alt valor.
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Actualment, les administracions actuants en aquesta zona estan impulsant i promocionant el
seu coneixement i l’accés mitjançant rutes paisatgístiques i culturals, fet que previsiblement
incidirà en una major freqüentació d’aquests espais, tant a peu i bicicleta com mitjançant
vehicles motoritzats. En aquest sentit, cal tenir molt en compte la correcta gestió de la
freqüentació i l’ús públic dels espais de més valor per tal d’evitar-ne la seva degradació.

4.2.11. La Custòdia del Territori
Land stewardship és un concepte que va néixer a Amèrica del Nord, on es va consolidar al
llarg dels anys 80. En el nostre territori va arribar a finals dels anys 90, i es van traduir amb
el nom de custòdia del territori. La interacció entre l’home i el territori ha estat constant
durant la història, aquesta interacció ha produït continues modificacions del territori que, si
bé algunes vegades han estat positives, d’altres han estat negatives. Per fer front a aquests
canvis, en els darrers anys han anat sorgint diferents fórmules de gestionar i preservar el
medi, entre d’elles el concepte de custòdia del territori i els acords de custòdia.
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.
La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) va néixer a partir de la Declaració de Montesquiu
(novembre 2000) com a organització impulsora i de desenvolupament de la custòdia, i es
constituí formalment el març de 2003. És una associació sense ànim de lucre formada per
entitats, institucions i persones que volen impulsar el desenvolupament i l’ús de la custòdia
del territori al nostre país. La XCT creu en la necessitat i en l’oportunitat de capacitar la
societat civil perquè pugui tenir un paper actiu i directe en la conservació del territori.
El principal instrument per dur a terme la custòdia del territori són els acords de custòdia.
Habitualment cada acord va associat a una finca que presenta uns valors naturals, culturals o
paisatgístics que es volen preservar al llarg del temps. Aquest acord comporta un conjunt de
compromisos i pautes de col·laboració a mig i llarg termini que assumeixen tant l’entitat de
custòdia com el propietari o usuari dels terrenys de forma voluntària i que habitualment es
materialitzen per escrit en un document que pot prendre diferents formes.

; Als municipis de l’Agenda 21 actualment no hi ha cap Acord de Custòdia.
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4.3. Riscos ambientals
Aquest capítol analitza el risc que afecta un determinat vector o paràmetre ambiental i, al
mateix temps, la vulnerabilitat intrínseca del medi.
Cal distingir entre riscos ambientals d’origen natural (risc d’inundació, sísmic, geològic, etc.)
i riscos ambientals els quals, malgrat que el seu efecte està íntimament relacionat amb la
vulnerabilitat del medi, tenen un focus o origen bàsicament antròpic (contaminació de sòls,
contaminació d’aigües, transport de mercaderies perilloses i els incendis forestals, els quals
també poden ser originats per causes naturals).
Cal tenir en compte però, que existeixen altres riscos, relacionats amb la protecció civil, amb
menor o nul·la incidència ambiental (accidents de trànsit, col·lapses d’edificacions,
aglomeracions, etc.) i que es tracten amb menor detall.

Riscos ambientals d’origen natural
Els riscos ambientals d’origen natural solen ser motivats generalment per fenòmens
atmosfèrics puntualment excepcionals –que generen inundacions i/o avingudes– i d’altres
fenòmens com els riscos geològics (risc sísmic, volcànic, de moviments gravitacionals, etc.)
o l’erosió de sòls.

Inundacions i avingudes
Les inundacions són els riscos naturals més estesos al llarg de la mediterrània occidental, fet
que es deu principalment a la interrelació de 4 factors: un clima i meterorologia particular,
una complexa orografia del terreny, l’existència de conques hidrològiques petites i de fort
pendent i, per últim, una important acció antròpica sobre el territori.
En el darrer quart de segle, les inundacions han ocasionat a Catalunya més d’un centenar de
víctimes a les que s’han de sumar pèrdues econòmiques importants. Per tant, les seves
conseqüències acustumen a causar un gran impacte social.
El risc de pluges intenses que poden originar inundacions i avingudes afecten qualsevol
territori proper a un curs d’aigua superficial. En aquest sentit, el riu Ridaura correspon al
principal curs fluvial que discorre per l’àmbit d’estudi.
El Ridaura és un riu típicament mediterrani amb un règim irregular, en el que els cabals més
importants tenen lloc a la tardor i a la primavera. La seva conca no està regulada per cap
embassament; per aquest motiu el seu règim de funcionament és natural i els efectes
d’episodis pluviomètrics importants són els que de forma natural s’hauran donat
històricament.
La irregularitat de les crescudes fa que les zones potencialment inundables i sotmeses a una
forta pressió urbanística suportin alts nivells d’artificialització, originant la
impermeabilització del sòl i impedint la infiltració de les aigües pluvials. Aquest fet va
provocar l’endegament del tram final del Ridaura al seu pas per Platja d’Aro.
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El Ridaura, històricament, compta amb episodis d’inundabilitat importants i causants de
danys considerables al territori i a la població (vegeu fotografies). Aquests episodis es
relacionen a la taula següent, per ordre cronològic i segons nivell d’afecció, segons fonts
disponibles.
Algunes imatges de la inundació de l’octubre de 2005:

Font: Punt Digital, El País i Diari de Girona
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Taula 4.3.1. Principals avingudes que han afectat a l’àmbit d’estudi
Data

Afecció

Pluviometria

Localització

1624

s.d.

s.d.

Costa Brava

15-16-17/09/1850

s.d.

s.d.

Inundació Castell d’Aro

Desperfectes a Castell d’Aro

16-17/11/1908

Greu

s.d.

Inundació Castell d’Aro

Desperfectes a Castell d’Aro. Danys materials abundants (ponts
enderrocats, barris inundats, etc) i la mort d’un nen a Sant Feliu de
Guíxols

Inundació a Platja d’Aro

26/10/1973

Greu

50 mm Platja d’Aro

31/08-01/09/1975

Greu

155 mm St Feliu Guíxols

15-17/02/1982

s.d.

138,5 mm Solius

11/1983

s.d.

s.d.

Baix Empordà

05/10/1987

s.d.

s.d.

s.d.

4-5-6/09/1990

Moderada

125 mm St Feliu de Guíxols

s.d.

11/10/1990

Moderat

s.d.

11/05/1191

Moderat

100 mm Blanes

s.d.

26-27/10/1991

Greu

123 mm Estartit

Sant Feliu de Guíxols

22-23/06/1992

Greu

132 mm Sta.Cristina

09-12/10/1994

Molt greu

110 mm Castell-Platja d’Aro

s.d.

19/10/1994

Greu

200 mm

s.d.

4-4/10/1994

Moderada

s.d.

Baix Empordà

01/02/1996

Moderat

s.d.

Costa Brava

02/09/1996

Moderada

s.d.

Costa Brava sud i Maresme

25/08/1997

Moderat

113 mm Blanes

3/12/1998

Moderada

s.d.

Costa Brava

14/09/1999

Moderada

s.d.

Costa Brava i Barcelona

11 i 16/11/2001

Moderat

s.d.

s.d.

06/01/2003

Greu

s.d.

Costa Brava nord i centre

Danys

Inundació a St Feliu de Guíxols
s.d.

Costa Brava sud

Inundacions de carrers, comerços i garatges. Talls de carreteres

Pèrdues superiors als 200 milions de pessetes (l’Escala, Sant Feliu i
Begur)

Desbordament del Ridaura i la riera de
Calonge

Desperfectes a primera línia de mar i a les xarxes de comunicació

Comarques gironines
Inundacions i talls de subministrament elèctric

Efectes importants a Platja d’Aro i Calonge
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Data

Afecció

Pluviometria

04/10/2003

Moderada

40 mm Platja d’Aro

17/10/2003

Greu

s.d.

s.d.

Efectes Platja d’Aro

19/10/2003

Greu

s.d.

s.d.

Efectes Platja d’Aro. Carreteres tallades, persones atrapades, talls en
els subministraments

6-7-8/09/2005

Greu

>100 mm

s.d.

278 mm
11-13/10/2005

Molt greu

341 mm
310 mm Castell d’Aro

Localització

Danys

Platja d’Aro

El desbordament del Ridaura i la riera de
Fenals va afectar al 60% del nucli de Platja
d’Aro.

Afecció a 3.838 habitatges, locals comercials i garatges. Tancament de
càmpings i reallotjament de persones. Talls a les carreteres C-253 a
Platja d’Aro i Gi-662 a Santa Cristina d’Aro.
Valoració d’uns 12 milions d’euros entre Santa Cristina i Calonge i
11.845.960 euros a Castell-Platja d’Aro.

13/09/2006

Moderada

s.d.

s.d.

Es talla la C-253 Castell-Platja d’Aro

24/09/2006

Moderada

s.d.

s.d.

Pluges generalitzades

18-10/2006

Moderada

s.d.

s.d.

26/12/2008

Molt greu

56 mm Calonge

s.d.

Clau: s.d. sense dades
En negreta s’indiquen les inundacions associades a temporals de mar.
Font: Elaboració pròpia i Anàlisi de l'exposició i la vulnerabilitat al risc d'inundació a les conques dels rius Ridaura i de la riera de Calonge. Treball de recerca del Programa de Doctorat
de Medi Ambient de la Universitat de Girona. David Serra Cervantes, 2008.
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En relació a inundabilitat, l’Agència Catalana de l’Aigua ha elaborat el programa INUNCAT
(Pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya), a partir del qual s’ha generat una
cartografia a escala 1:50.000 de zones inundables a Catalunya a través de criteris
geomorfològics genèrics.
A la figura 4.3.1 es mostra la zona potencialment inundable que afecta l’àmbit d’estudi.

Figura 4.3.1. Zona potencialment inundable en l’àmbit d’estudi

Font:Agència Catalana de l’Aigua, 2010.

Segons el Pla Especial per a Emergències d’Inundacions a Catalunya (INUNCAT), i en relació a
afeccions a infraestructures antròpiques, en l’àmbit d’estudi es localitzen diversos punts
negres que es comenten tot seguit a la taula 4.3.1 i que es localitzen a la figura 4.3.1.

Taula 4.3.1. Punts crítics localitzats en l’àmbit d’estudi
Riu

Ridaura

Conca

Municipi

Litorals

CastellPlatja
d’Aro

Codi

DUCJ01

DUCJ02

Perill

Localització

Alt

Pont sobre el Ridaura de la carretera de Sant Feliu de
Guíxols. Secció de desguàs insuficient. Capacitat de
desguàs de la llera entre el pont i el mar suficient.
Perill
de
desbordament
afectant
a
zones
urbanitzades.

Alt

Pont sobre el Ridaura de l’enllaç entre la variant C-31
i la carretera de Sant Feliu de Guíxols C-35. Capacitat
de desguàs insuficient tant en el pont com a la llera.
Perill de desbordament de les motes.
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Riu

Conca

Municipi

Codi

DUCJ03

DUCJ04

Perill

Localització

Alt

Tot el tram de riu situat aigües avall de la depuradora
té una secció de desguàs insuficient. Desbordaments
sobre ambdós marges, inundacions de càmpings i
zones agrícoles.

Alt

Problemes de drenatge de la zona urbana de Platja
d’Aro situada entre la carretera de Sant Feliu i el mar.
Seccions de desguàs insuficients dels recs que
antigament drenaven la zona. Inundacions de la zona
urbana i talls de la carretera en cas de pluges fortes.

Font: INUNCAT, 2010.

El grau de detall de l’INUNCAT, però, és poc precís i, per tant, no tota la superfície
cartografiada es pot considerar realment com inundable. Per aquest motiu des de l’Agència
Catalana de l’Aigua s’ha impulsat la redacció d’estudis de planificació dels espais fluvials
(PEF) a les conques catalanes.
L’aportació més significativa de les PEF és la zonificació de l’espai fluvial en 3 franges: zona
fluvial, sistema hídric i zona inundable. Els usos autoritzats en cada una d’elles estan limitats
i s’especifiquen a l’Article 6 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006 de 18
de juliol). Altrament cal destacar el Real Decret 9/2008 d’11 de gener, pel qual es modifica
el Reglament del Domini Públic Hidràulic i que modifica els conceptes de zona de Domini
Públic Hidràulic, zona de servitud i zona de policia.
D’aquesta manera les PEF es converteixen en un programa d’ordenació d’usos i de resolució
de conflictes hidràulics, socials i ambientals i, per tant, en un instrument legal sobre el qual
es fonamenten les mesures de gestió i les actuacions a les conques.
La PEF de la conca del Ridaura actualment es troba en procés de redacció.

; El risc d’inundabilitat en l’àmbit d’estudi es considera elevat.
; El Parc dels Estanys, a Platja d’Aro, funciona com a bassa de regulació de la làmina
d’aigua en cas d’avinguda.
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Figura 4.3.2. Zona inundable en l’àmbit d’estudi

Font: PEF del Ridaura. Agència Catalana de l’Aigua, 2010.

Un dels aspectes clau per a la minimització del risc d’avingudes és la neteja i
l’acondiciament de les lleres. Per aquest motiu els ajuntaments poden concórrer anualment a
les subvencions a l’Agència Catalana de l’Aigua a través del seu programa de lleres
públiques per poder dur a terme el manteniment i la millora del drenatge actual de les rieres
que solquen els nuclis urbans. Aquests treballs bàsicament consisteixen en l’eliminació de
residus acumulats i de vegetació no desitjada que impedeixen la correcta circulació del flux
d’aigua.
Les actuacions a les lleres municipals són competència de l’Administració Hidràulica i es
realitzen segons el programa de lleres que es va actualitzant periòdicament. Segons el
Programa d’actuacions de manteniment i conservació de lleres 2009-2010 de la pròpia
Agència, no hi ha prevista cap actuació en els municipis de l’Agenda 21.

Sísmic i volcànic
Catalunya s’ubica en una zona de col·lisió entre les plaques tectòniques d’Europa i Àfrica. La
taxa de convergència d’ambdues plaques és moderada i els terratrèmols resultants d’aquest
moviment es produeixen amb poca freqüència i solen ser d’una intensitat moderada.
L’any 1981 es va crear a la Generalitat de Catalunya el Servei de Sismologia, per estudiar
amb detall la sismicitat del territori català, fer-ne un seguiment proper i determinar i
caracteritzar les zones sísmiques. Per aquest motiu es disposa d’una xarxa sísmica de
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recollida de dades que ha permès, entre d’altres, l’elaboració d’un plànol de zones
sísmiques per a un sòl mitjà (Institut Geològic de Catalunya IGC, 1997).
En relació als terratrèmols que han causat danys a Catalunya al llarg de la seva història, cal
tenir en compte les informacions d’intensitat macrosísmica. El primer terratrèmol del qual es
tenen dades macrosísmiques va ser el del dia 3 de març de 1373 que va causar danys a la
Ribagorça i va assolir una intensitat VIII-IX. El segon va tenir lloc el mes de març de 1427 a
Amer i a la Vall d’Osor assolint una magnitud VIII-IX i causant danys a la Selva, la Garrotxa i
el Ripollès. El quart va ser a Olot el dia 15 de maig de 1427 i va assolir una intensitat
epicentral IX. El cinquè va tenir lloc al Ripollès el 2 de febrer de 1428 i va assolir la mateixa
intensitat. Finalment el 24 de maig de 1448 es va donar un terratrèmol d’intensitat
epicentral VIII al Vallès Occidental.

Figura 4.3.3. Localització dels terratrèmols que
han produït danys a Catalunya

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2010.

Al llarg del segle XX, els sismes més significatius enregistrats a Catalunya van ser el del dia
19 de novembre de 1927 a la Vall d’Aran (intensitat VIII, MSK), i el del dia 12 de març de
1927 a la zona de Sant Celoni (intensitat màxima de VIII, MSK).
En síntesi, a Catalunya s’enregistren més de 100 sismes de petita magnitud l’any (magnitud
inferior a 4,0). El major terratrèmol enregistrat des que hi ha controls establerts (iniciats
l’any 1986) va ser el 15 de maig de 1995 davant les costes de Tarragona i va assolir una
magnitud 4,6.
De les dades enregistrades els darrers anys es desprèn que:
a) l’activitat sísmica més freqüent es dóna als Pirineus, i
b) a la zona costanera s’han produït 4 sèries de sismes amb magnituds superiors a 4,0 els
darrers anys 1987, 1991, 1994 i 1995. La sèrie més important correspon a la de maig de
1995, amb un sisme principal de magnitud 4,6.
En relació estricta en l’àmbit d’estudi i al seu entorn més immeditat, cal destacar els sismes
del 21 de juny del 2002 percebut a Santa Cristina d’Aro (intensitat III) entre d’altres
municipis veïns com Calonge i Llagostera; el del 19 de febrer del 2003, percebut
lleugerament a Palamós; el del 21 de setembre del 2004, percebut a Sant Feliu de Guíxols; el
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del 17 de novembre del 2006, percebut novament a Sant Feliu de Guíxols i a Llagostera; i el
més recent, un sisme de baixa intensitat percebut el dia 28 de març del 2007 a Palamós
(intensitat III) i a Calonge (intensitat II).
El plànol de zones sísmiques per a un sòl mitjà a Catalunya (IGC, 1997) té en compte el
conjunt de Catalunya i divideix el territori en 5 zones segons la seva intensitat sísmica (SMK).
La magnitud sísmica (Richter) mesura la grandària de la font del terratrèmol i es calcula a
partir del logaritme de l’amplitud del sismograma. Per conèixer els efectes produïts per un
sisme d’una magnitud determinada existeix una correspondència amb la intensitat màxima
epicentral (MSK):

Taula 4.3.2. Relació entre magnitud i intensitat màxima epicentral d’un terratrèmol
Magnitud

Intensitat màxima epicentral (MSK)

Descripció

3,0-4,0

IV

Oscil·lació d’objectes penjants

4,0-4,5

V

Desplaçament d’objectes lleugers

4,5-5,0

VI

Danys lleugers

5,0-5,5

VII

Danys moderats

5,5-6,0

VIII

Danys greus

6,0-7,0

IX

Danys greus generalitzats

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2010.

Els municipis de la present Agenda 21 es troben inclosos dins la zona 3, d’intensitat VII
(MSK) del mapa de Zones Sísmiques de Catalunya, tal i com es pot observar a la següent
figura:

Figura 4.3.4. Zones sísmiques per a un sòl mitjà a
Catalunya
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2010.

Cal tenir en compte però que aquest mapa preveu unes correccions en base al sòl de les
àrees habitades de tots els municipis de Catalunya. La tipologia del sòl s’ha diferenciat
segons el comportament en cas de fenomen sísmic com segueix:
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Taula 4.3.3. Classificació geotècnica simplificada de sòls
Tipus

Tret característic

R

Roca dura

A

Roca compacta

B

Materials semi-compactats

C

Materials cohesionats

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2010.

En base a la tipologia del sòl de les zones habitades/construïdes (nuclis urbans) es preveuen
unes correccions als valors definits per a cada territori en el mapa de zones sísmiques per a
un sòl mitjà (vegeu taula 4.3.3).

Taula 4.3.4. Correccions del mapa de zones sísmiques de Catalunya en
funció del sòl dels nuclis urbans de les poblacions
Tipus

Tret característic

Correcció en nucli urbà

R

Roca dura

0

A

Roca compacta

0

B

Materials semi-compactats

+0,5

C

Materials cohesionats

+0,5

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2010.

Així, els nuclis urbans de l’àmbit d’estudi se situen en una zona d’intensitat VI-VII (Zona 3),
que amb la correcció deguda a les característiques del subsòl del municipi:
-

parcialment granitoids (roca tipus R),

-

parcialment sediments al·luvials quaternaris (materials cohesionats tipus C),

es mantindrien a la zona 3 amb intensitat VII.

; El risc sísmic a la comarca, i per extensió als municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa
Cristina d’Aro, es considera moderat.

Els riscos que es poden derivar d’un fenomen sísmic es preveuen baixos podent afectar
lleugerament les edificacions. Per aquest motiu les noves construccions han de complir amb
les normes NCSR-02 (Norma de Construcción Sismoresistente. Parte general i edificación)
reflectides en el RD 997/2002 de 27 de setembre del 2002, i el nou Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE) segons RD 314/2006 i la seva posterior modificació RD 1351/2007.
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Risc geològic i erosió de sòls
Els anomenats riscos geològics solen
característiques bàsiques del territori:

trobar-se

fortament

condicionats

per

tres

-

per la litologia dominant en aquella determinada àrea de la superfície terrestre,

-

per la morfologia de la regió en concret, i

-

per les característiques climàtiques locals que poden afectar o alterar les condicions
físiques dels materials (rocosos o no) que constitueixen el subsòl.

Les litologies que propicien amb més facilitat els processos gravitacionals qualificats com a
riscos geològics són (1) les de domini argilós i (2) els dominis rocosos fortament fracturats
(amb presència de diaclases o clivatge, …) o amb cabussaments tendents a la verticalitat.
D’altra banda, la morfologia que facilita el desenvolupament d’aquest tipus de fenòmens es
caracteritza per ser accidentada, amb talussos, pendents pronunciats i/o amb relleus
elevats. Finalment, els factors climàtics representen el motor d’aquest tipus de processos
geològics i solen estar caracteritzats per canvis de temperatura (amb gel-desgel) i per
pluviometries elevades o caracteritzades per la seva irregularitat. Aquesta variabilitat
climàtica propicia canvis en les condicions dels materials que constitueixen el subsòl i, si els
altres condicionants són favorables, permeten el desenvolupament d’aquesta tipologia de
processos.
La caracterització geològica, morfològica i climàtica de l’àmbit d’estudi posa de manifest
que en aquelles zones de fort pendent dominades per massissos granítics es desencadenin
processos gravitacionals (despreniments, bolcades, lliscaments,..). En aquest sentit, la
Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente va redactar l’any 2004 un
projecte titulat Estudio geológico y geotécnico sobre las condiciones de estabilidad de los
acantilados en varios tramos de la costa de Girona. Aquest treball analitza els penya-segats i
talussos a les platges de Sa Conca, cala Sa Cova i Cala del Pí al municipi de Castell-Platja
d’Aro.
A la platja de Sa Conca es localitza un talús d’uns 20 m d’alçada amb vegetació,
principalment pins i matolls. El talús està format per granodiorites amb important grau de
fracturació i diaclasació amb juntes obertes en la majoria de casos. En general, el risc de
despreniments i de caigudes de blocs es considera moderat, no així l’alteració de la roca a
sauló que genera despreniments i lliscaments traslacionals.
Les Cales Sa Cova i del Pi estan envoltades per un talús amb alçades compreses entre els 8
m i 15 m. Les cales es comuniquen mitjançant el camí de Ronda, al llarg del qual es
localitzen signes evidents d’inestabilitat, tant als talussos com als túnels d’accés. El risc a Sa
Cova es considera elevat en el seu talús meridional, a on es localitza una cavitat amb alt risc
de despreniments i restringida al pas; i moderat a la zona frontal, sota el camí de Ronda. A
Cala del Pi el risc es considera elevat al talús meridional, sota el camí de Ronda amb
freqüents caigudes de blocs i amb una forta exposició a l’onatge i a temporals marítims.
A grans trets les recomanacions efectuades des de l’estudi són el sanejament dels talussos
mitjançant la neteja i retirada de blocs caiguts i del material meteoritzat superficialment, així
com una major protecció del camí de Ronda mitjançant baranes i la col·locació de cartells
informatius sobre el risc de despreniments i caiguda de blocs a la Cala Sa Cova.
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Altrament cal destacar la Cala del Senyor Ramon, a Santa Cristina d’Aro,
com a punt problemàtic en el municipi amb risc evident de despreniments
que es va materialitzar a l’agost del 2003 i que es va cobrar la vida de 2
persones.
El risc d’erosió de sòls, en un clima com el del territori supramunicipal, no
és destacable si no és propiciat per accions antròpiques, i d’aquesta
manera sempre restarà circumscrit a les immediacions de les
infraestructures lineals, amb motiu d’excavacions i de formació de morfologies de fort
pendent. A les zones de relleu, on els sòls es troben generalment poc desenvolupats, el risc
d’erosió augmentaria notòriament en el cas que un incendi forestal minvés la coberta
vegetal. En aquest cas, l’evident desprotecció en què restaria el sòl, unit al seu poc
desenvolupament i als pendents, es combinarien de manera que en moments de pluja –i
principalment de pluviometria forta– l’escolament superficial tindria un fort efecte d’erosió i
transport del material edàfic i del substrat cap a les rieres que solquen el territori.

Riscos litorals
El litoral català té una gran diversitat morfològica i una elevada pressió urbanística, motivada
per l’auge del turisme de platja.
Es diferencien 2 tipologies de riscos litorals: (1) l’erosió i la modificació morfològica de la
línia de costa i (2) les inundacions d’àrees emergides durant esdeveniments instantanis.
Tot i que no hi ha massa dades sobre la magnitud i freqüència d’aquests fenòmens sí que es
coneix el grau d’afectació i els danys que causen. Aquests fan especial referència a l’erosió i
manteniment de les platges i, en general, a les pèrdues econòmiques que comporten.
En el marc de l’informe RISKCAT Els riscos naturals a Catalunya (octubre 2008) s’ha elaborat
un mapa orientatiu de perillositat d’erosió i inundació al litoral català, segons el qual el risc
en els municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro es considera de grau mitjà.
Tal i com diu aquest informe, la costa litoral 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.
Els fenòmens d’inundació estan relacionats amb episodis sobtats d’elevada energia, que
poden esdevenir simultàniament i, fins i tot, estar afavorits per l’erosió. Es tracta de
situacions en què el mar inunda àrees emergides originant grans desperfectes a platges,
ports o passeigs marítims.
Un d’aquests casos és el generat pels anomenats temporals de llevant o popularment
“llevantades”. Tot seguit es presenta una breu retrospectiva dels temporals de mar
ocorreguts als dos municipis en els anys de es disposa d’informació.

Taula 4.3.5. Temporals de llevant ocorreguts en l’àmbit d’estudi
Data
1840

Danys
Temporal llevant del que hi ha constància al litoral de Palafrugell
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Data

Danys

1848

Temporal llevant del que hi ha constància al litoral de Palafrugell. Durant 15 dies no es
va poder navegar.

1924

Temporal marítim a la Costa Brava

11/1948

s.d.

1955

Fort temporal de llevant al litoral català

1960

Les ratxes de vent van arribar als 198 km/h. A la costa, el llevant afecta especialment a
l'estat del mar, alçant un fort onatge, que pot provocar danys importants en platges i
ports

04/04/1973

Fort temporal marítim a la Costa Brava. Tramuntanada

22/03/1974

Fort temporal de llevant i pluja intensa. El temporal es va emportar la platja de Sant
Antoni de Calonge

19/01/1979

Fort temporal de llevant. El vent arriba a 90 km/h. Fa que un vaixell quedi encallat a
Palamós

22/01/1979

Els temporals han destrossat el passeig marítim de St. Antoni de Calonge

01/02/1996

s.d.

6-10/12/1996

s.d.

25/08/1997

s.d.

3/12/1998

s.d.

11 i 16/11/2001

s.d.

14/12/2001

Temporal de llevant amb onades de 4-5m

11 i 12/2007

2 temporals de llevant que van afectar sobretot a la Selva marítima, i especialment al
municipi de Blanes
Temporal de llevant amb ratxes de vents superiors als 150km/h i ones de fins a 8 m
que van destrossar diversos passeigs marítims. Platja d’Aro va ser el municipi amb
més danys materials i personals:

26/12/2008

-es varen inundar una vintena de locals comercials i restaurants del passeig marítim i
de danyar greument el club nàutic Port d'Aro, i
-es va haver de desallotjar 30 persones i 4 en van resultar ferides quan una gran onada
va impactar contra el restaurant on es trobaven.
L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha destinat uns 286.187 d’euros a actuacions de
millora i reposició d’enllumenat públic, d’equipaments de platja i mobiliari urbà. El
cost total de la reparació de danys s’ha estimat en 2,9 milions d’euros

Font: Informació cedida per Gerard Taulé, 2009.

Efectes de la llevantada del desembre del 2008 en
el passeig marítim de Platja d’Aro

; 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.
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Temporals de vent
El vent és l’aire en moviment com a conseqüència de variacions de pressió a l’atmosfera, les
quals venen donades per canvis de temperatura, pel pas d’un front o la generació de
borrasques.
Quan la velocitat del vent és molt alta es parla de temporal de vent. A la Mediterrània els
temporals de vent poden ser de llevant, de ponent o tramuntana.
La freqüència dels temporals de vent és força elevada a Catalunya, i especialment a
l’Empordà. Segons fonts consultades, durant el període 1994-2003 s’han originat més de 25
temporals de vent a Catalunya.
El més recent de tots va tenir el lloc el 24 de gener del 2009. Les ratxes del vent arribaren
als 118 Km/h i, a banda de causar nombrosos desperfectes en habitatges, caiguda d’arbres,
de murs i destrosses en el mobiliari urbà de moltes poblacions, es va cobrar la vida de 7
persones.

Nevades
Catalunya té un clima de tipus mediterrani amb grans irregularitats, no només per la seva
complexa orografia sinó també perquè se situa en zona de transició entre la zona de les
masses fredes properes al pol nord i la zona d’aire càlid subtropical. Aquestes masses poden
afectar el país en qualsevol moment produint situacions extremes com ara nevades en llocs
poc freqüents, com és el cas del litoral català.
Les conseqüències immediates de les nevades són els danys directes que causen a la
població (talls de carreteres, augment d’accidents de trànsit, aïllament de persones, manca
de serveis bàsics…), als béns i al medi ambient. En aquest sentit cal destacar la nevada
extraordinària del 8 de març de 2010 que va afectar especialment als municipis del litoral
gironí i, entre ells, Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro.
L’excepcional nevada -comparable a la de l’any 1985- va originar el col·lapse a les carreteres
i l’afectació als serveis bàsics, amb talls en el subministrament elèctric i de telefonia que van
durar en alguns casos fins a 10 dies, ja que la tempesta de neu va provocar la caiguda de
diverses torres elèctriques i de telefonia. També els boscos van patir les conseqüències ja
que el pes de la neu i el fort vent van provocar nombroses caigudes d’arbres, que
actualment s’han convertit en focus potencials de risc d’incendi forestal.
No obstant, s’han donat històricament altres nevades d’important rellevància a l’àmbit
d’estudi i arreu del país. A la taula següent es mostra una relació de les nevades més
importants de les que es té constància a partir de la informació disponible.
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Taula 4.3.5. Nevades històriques en l’àmbit d’estudi
Data

Afecció

Efectes i danys

01/1914

Greu

Constància a l’Escala i a Sant Feliu de Guíxols

18/12/1920

s.d.

Constància a Sant Feliu de Guíxols

1944

s.d.

Constància a Sant Feliu de Guíxols

1947

s.d.

Constància a Girona i a Llagostera

25/01/1947

Greu

Conegut com l’any de la nevada. Gruixos de fins 1,75 m a Palamós. El tren de
Girona a Palamós va quedar aturat durant una setmana. Va ser necessari enviar
un vaixell carregat de farina per poder elaborar pa, ja que les vies de
comunicació terrestres van restar impracticables durant molts dies. Setze
viatgers del carrilet de Girona a Sant Feliu de Guíxols van passar dos dies
aïllats al tren prop de l’estació de la Font Picant, a Solius.

12/1954

s.d.

-

2/02/1956

Greu

Conegut com l’any de la fred. A Girona i altres punts de la Costa Brava es van
registrar -10ºC.

12/01/1960

s.d.

-

25/12/1962

Greu

Considerada la nevada del segle XX. Constància a Barcelona i a una extensió
important de la costa fins a Girona.

13/01/1981

s.d.

-

12/01/1985

Greu

Es registren -13ºC a Girona. Gruixos de 30 cm de neu a Palamós i de 40 cm a
Calella. Es necessiten cadenes per transitar a bona part de la província. Els
accidents de trànsit van ser nombrosos a causa del glaç.

30/01/1986

Greu

Constància a Girona. Classes suspeses, carreteres col·lapsades pels vehicles
bloquejats i la pràctica totalitat de la demarcació gironina sense llum elèctrica
a causa de la caiguda de nombroses torres d'alta tensió.
Constància a Girona. –4ºC
Centenars de camions aparcats a Vilamalla, Girona i l'aeroport, les escoles no
van fer classe durant tres dies i l'autopista i la N-II van ser tallades al trànsit. El
subministrament elèctric també va fallar.

12/01/1987

Moderada

14/12/2001

Moderada

Gruix de 5 cm Palamós. A Platja d’Aro i Sant Feliu de Guíxols la neu no va
arribar a primera línia de mar.

20/02/2005

Moderada

Neva a Platja d’Aro. També a Blanes i Malgrat.

8/03/2010

Greu

Gruixos de més de 30 cm i cops de vent de més de 80 km/h. Talls de carretera
i centenars de persones atrapades. Caigudes de línies de mitja i baixa tensió i
tall continuat en el subministrament elèctric durant més d’una setmana en
algunes poblacions de la Costa Brava (Castell-Platja d’Aro, Santa Cristina d’Aro,
Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Lloret, Tossa,..). Grans pèrdues econòmiques.
Afectats 458.000 usuaris pel tall del subministrament elèctric.
El Palau d'Esports de Platja d'Aro va acollir a les persones atrapades per la
nevada i també a moltes famílies amb fills i sense llum ni calefacció a casa
seva.
Els efectes de la nevada i la manca de subministrament elèctric a les
comarques gironines han originat pèrdues de fins a 100 milions d’euros.

Font:Informació cedida per Gerard Taulé, 2009.

La possibilitat real de que es produeixin aquestes nevades extraordinàries fa necessari
disposar de plans de protecció civil que puguin oferir una resposta, ràpida i eficaç per tal de
minimitzar-ne els efectes, i que permeti restablir amb celeritat els serveis bàsics per a la
població. Per aquest motiu, la Generalitat va concebre el pla NEUCAT com a eina de
planificació i gestió del risc per nevades, i que segons el Departament d’Interior, sembla ser
que es revisarà arrel del darrer temporal de neu.
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; Arran de la nevada del març del 2010 cal una ràpida intervenció en la neteja i
desbrossament dels boscos a l’àmbit d’estudi per tal de reduir l’elevat risc d’incendi
forestal actual.

Riscos ambientals relacionats amb activitats antròpiques
Els riscos ambientals relacionats amb les activitats antròpiques són més nombrosos i de
major grau que els estrictament naturals, i a més, fan referència al propi risc de l’activitat i
en conseqüència, a la vulnerabilitat del medi. Aquest extrem s’accentua sobretot en el cas de
contaminacions que afecten tant al medi atmosfèric com al medi físic: els sòls i les aigües.

Incendis forestals
Els municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro estan declarats d’alt risc d’incendi
forestal, segons el Decret 64/1995 de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestals.
En general, es tracta d’una àrea de baixa altitud, humida i que rep influència del vent de
marinada. El risc d’incendi, no obstant, se centra sobretot al massís de les Gavarres i al
massís de Cadiretes (vegeu figura 4.3.5).

Figura 4.3.5. Mapa de perill bàsic d’incendi forestal

Gavarres

Santa Cristina
d’Aro

Castell-Platja
d’Aro

Cadiretes

Font: Web Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.
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Per a més detall, la zonació de l’àmbit supramunicipal en relació a la combustibilitat i
inflamabilitat, és a dir, a la capacitat de propagació del foc i a la capacitat d’encendre’s
respectivament, es reflecteix en la figura 4.3.6.

Figura 4.3.6. Mapes de combustibilitat i d’inflamabilitat

Llegend

Font: Web Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.
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Segons aquesta informació l’àmbit d’estudi està dominat per importants masses forestals,
d’alzines sureres i de pi blanc (Pinus halepensis), amb molt de matollar i amb un grau
inflamabilitat de moderat (models 4 i 5) a alt (models 6 i 7) i molt combustibles (models 7, 9
i 10). La franja central associada al curs del Ridaura, es caracteritza per una àmplia plana
agroforestal on dominen les àrees de conreu de poca combustibilitat i, per tant, poc
inflamables (vegeu figura 4.3.5).

; El risc d’incendi forestal en els municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro és
de grau elevat.

En relació als incendis forestals, en les bases estadístiques del Servei de Prevenció d’incendis
forestals i del Departament de Medi Ambient i Habitatge consten un total de 123 incendis,
iniciats en l’àmbit d’estudi des de l’any 1968 fins al 2007, i que han afectat a una superfície
forestal de 2.015 ha.
A la taula 4.3.5. es relacionen tots els incendis forestals que han tingut lloc en l’àrea
d’estudi, per municipis i per superfície afectada.

Taula 4.3.5. Incendis forestals iniciats en l’àmbit d’estudi. Període 1968 - 2007
Municipi

Paratge

Data inici

Ha

Castell-Platja
d’Aro

s.d.

05/09/1968

2,0

s.d.

23/08/1970

20,0

s.d.

06/03/1971

2,0

s.d.

09/07/1972

2,5

s.d.

15/07/1973

8,0

s.d.

20/07/1973

140,0

Urb. La Conca

20/07/1974

0,5

Mont Fanals

31/07/1974

1,0

s.d.

16/07/1975

0,4

Rocatell

27/06/1976

5,0

Mas Caudell

14/08/1976

0,2

Càmping Pinell

19/07/1978

0,1

La Coma

17/09/1978

5,0

Gramolla

12/07/1979

6,0

Puig Pinell

12/07/1979

8,0

Treumal Pinar

23/07/1979

0,5

Mont Tubaus

14/08/1979

20,0

Les Pedreres

03/07/1980

0,5

Puig Pinell

07/06/1981

1,0

Mas Marsillac

18/06/1981

125,0

Urb. Sot de Taches

26/07/1981

12,0

S’Agaró

07/09/1981

0,2

Crota

26/05/1982

3,0

-230-

DOCUMENT I
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Municipi

Santa Cristina
d’Aro

Paratge

Data inici

Ha

Can Castelló

28/07/1984

10,0

s.d.

02/07/1986

2,0

s.d.

18/07/1986

0,1

la Sureda

24/06/1989

0,6

Puig Nou de can Manel

20/07/1989

0,05

Urb. Masnou

06/08/1989

0,75

Urb. Masnou

06/08/1989

0,005

Camí de S’Agaró a Puig Pinell

06/08/1991

11,5

La Gramoia del Puig

22/07/1993

0,01

Mas Cruanyes

30/07/1993

1,3

Mas Cruanyes

31/07/1993

0,1

Càmping de Sant Josep

24/04/1995

0,01

Puig Romaní

23/04/1997

0,05

La Gramoia del Puig

21/01/1998

0,02

Riu Ridaura

23/05/1998

0,01

Finca Puig Barri

20/12/1999

0,5

Camí del Mas Maig

12/04/2001

3,0

Molí de Vent

28/05/2001

0,04

Molí de Vent

30/05/2001

0,01

El Mas Nou

22/06/2001

0,05

Puig Molí de Vent

12/08/2001

0,7

Cal Ros

14/08/2001

0,01

El Rocatell

01/01/2002

0,12

Can Xiclu

16/08/2003

0,01

Urb. Cal Rei

29/08/2003

287,0

Puig S'Agüaita

25/02/2005

0,03

Mas Ros

21/08/2005

0,0001

Mas Fumat

01/05/2006

0,04

Riu Ridaura

05/05/2006

0,01

Puig Del Molí de Vent

07/07/2006

0,01

El Roquissar

20/07/2007

2,2

s.d.

19/07/1971

0,1

s.d.

08/08/1971

400,0

s.d.

24/07/1972

0,2

s.d.

25/06/1973

1,0

s.d.

26/07/1973

2,0

Roca Tosa

15/07/1976

1,0

Mas Tarrada

24/07/1978

2,0

Mas Aymerich

24/06/1979

1,2

Mas Creixell

24/06/1979

0,1

Mas Cateura

25/06/1979

7,9

Abocador Municipal

09/07/1979

630,0

Mas Pi

15/07/1979

0,1
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Municipi

Paratge

Data inici

Ha

Urb. Can Canyet

10/06/1981

0,1

Abocador Sta. Cristina d'AroLlagostera

23/06/1981

20,5

Pérez Cabrero

05/07/1981

0,5

Urb. Roca Malvet

08/07/1981

0,1

Mas Llaurador

27/08/1981

1,5

Mas Lloberes

01/10/1981

0,8

Rosa Mar

11/06/1983

3,5

Font Picant

23/07/1983

0,4

Mas Anglada

27/09/1983

5,5

Ctra. Panedès a Bell-lloc

11/02/1984

14,5

s.d.

07/04/1985

0,2

s.d.

26/07/1986

1,5

Molí Tarré

14/08/1987

2,0

Can Reparat

17/09/1987

0,7

Riera de Can Cases

04/08/1988

2,5

Urb. Sant Miquel d'Aro

05/09/1988

0,05

Cruïlla de carretera de Girona i
de Solius

09/09/1989

0,065

Font de Santa Elena

25/05/1991

2,5

Mas Terrades

09/07/1991

2,5

Urb. Masnou

09/07/1991

0,2

Mas Cruanyes

09/07/1991

0,0012

Torrelletes

10/08/1991

0,1

Torrelletes i Mas Calvet

28/08/1991

9,0

Riera de Solius

14/04/1992

0,3

Barnés

21/08/1993

30,6

Almeda

15/09/1993

56,8

Roca de Malvet

25/03/1994

0,3

La Barraca

24/06/1995

0,15

Barri de Salom

30/07/1995

0,02

Can Bou

30/07/1995

0,02

Romanyà de la Selva

09/08/1995

0,01

Romanyà de la Selva

09/08/1995

0,01

Mas Gomeia

31/08/1995

0,01

Bell-lloc Riera Salenys

29/07/1996

0,02

Torrent del Canyer

25/08/1996

0,06

Bufaganyes

29/05/1997

1,2

Mas Aymerich

03/06/1997

0,003

Ctra. S. Feliu-Tossa (Canyet)

04/08/1997

0,002

Golf Costa Brava

08/08/1997

0,008

La Plana

21/05/1998

0,2

Club de golf

22/07/1998

0,16

Mas Pla

16/03/2000

0,75
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Municipi

Paratge

Data inici

Ha

Pedrera de Solius

02/02/2001

0,08

Can Ponç

04/03/2001

0,02

Urb. Les Teules

14/07/2001

0,01

Urb. Golf Costabrava

31/01/2003

126,1

Mas Platja

01/07/2003

0,5

Ribera Ridaura

06/06/2004

0,04

Mas Marcó

18/07/2005

0,03

Urb. Les Teules

22/07/2005

0,01

Can Jofre

31/07/2005

0,004

Canyet

07/02/2006

0,05

Can Granota

02/07/2007

0,008

Rosamar. Canyet

29/09/2007

0,03

Rosamar. Canyet

30/09/2007

0,005

Rosamar. Canyet

30/09/2007

0,04

Rosamar. Canyet

02/10/2007

0,004

Nota: s.d. Sense dades
Font: Servei de Prevenció d’Incendis Forestals. Direcció General del Medi Natural. Departament de
Medi Ambient i Habitatge, 2010.

Una de les principals conclusions que es desprenen és que l’any 2003 va ser especialment
virulent ja que es varen cremar un total del 413 ha entre els dos municipis, el que representa
el 20,5% del total de la superfície cremada per a tot el període estudiat (1968-2007).
Altrament destacar, a Santa Cristina d’Aro, l’incendi ocorregut a l’abocador municipal l’any
1979 on es varen cremar 630 ha, i el de 1971 a on es varen cremar 400 ha més en el
municipi. Pel que fa a Castell-Platja d’Aro són especialment destacables els incendis dels
anys 1973 i 1981 a on es varen cremar 140 ha i 125 ha respectivament.

;

Castell-Platja
d’Aro

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.

Santa
d’Aro

S’han originat un total de 69 incendis forestals que han afectat a una superfície
de 1.331,87 ha. Les àrees més afectades, tot i que han afectat a pràcticament
tot el terme municipal, són les associades a les urbanitzacions de muntanya
com Romanyà, Rosamar i Canyet.

Cristina

Pel que fa a la seva causalitat es conclou que en l’àmbit supramunicipal 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. No
obstant, aquests xifres varien si s’analitza cada municipi per separat (vegeu figura 4.3.7).
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Figura 4.3.7. Origen dels focs registrats per municipi. Període 1994-2008

Castell-Platja d’Aro

27%

Santa Cristina d’Aro

5%

9%

3%
5%

6%

49%
39%

36%

18%

3%

Origen desc onegut

Causes naturals

Rev ifats

Negligènc ies

Ac c idents

Intenc ionats

Font: Servei de Prevenció d’Incendis Forestals. Direcció General del Medi Natural.
Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.

;

Castell-Platja
d’Aro

Poc més de la meitat dels incendis ocorreguts en el municipi han estat
accidentals i causats per negligències.

Santa
d’Aro

Pràcticament
intencionats.

Cristina

la

meitat

dels

incendis

forestals

ocorreguts

han

estat

En relació a les principals mesures de prevenció i d’extinció d’incendis forestals existents en
l’àmbit d’estudi i en el seu entorn més immediat es destaquen:

Punts de guaita
Existeixen 3 punts de guaita que cobreixen l’àmbit d’estudi: al Puig d’Arques (Cruïlles,
Monells i Sant Sadurní de l’Heura), al Puig de Cadiretes i a Can Roig (Llagostera). També,
segons informació municipal hi ha un punt d’aigua al Parc de Bombers de Castell d’Aro i un
altre punt de guaita al Puig de Can Pons.

Punts d’aigua
Es localitzen diversos punts d’aigua tan en l’àmbit d’estudi com en el seu entorn més
immediat, els quals són accessibles per a vehicles pesants/semipesants i per helicòpter i, per
tant, d’especial interès per als equips d’extinció d’incendis (vegeu taula 4.3.6).

Taula 4.3.6. Punts d’aigua existents en l’àmbit d’estudi o en els proximitats
Municipi
Castell-Platja
d’Aro

Topònim

Coord. UTM

Mas Nou/ Can
Tirans

504.490
4.631.744
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Municipi

Topònim
Puig Aldric
Puig de Roquet
Mas Salvador
Puig Portugal

Santa Cristina
d’Aro

Can Dalmau
Can Duran
Coll de Pedralta
Sant Baldiri
Caputxins

Llagostera

Can Crispins

Cruïlles, Monells i
Sant Sadurní de
l’Heura

Puig Gros
Can Dalmau

Coord. UTM
497.210
4.635.301
498.506
4.635.430
496.864
4.633.973
495.720
4.629.745
497.571
4.628.572
495.780
4.627.009
498.743
4.626.658
496.896
4.624.985
496.927
4.623.808
494.963
4.623.591
496.830
4.637.341
501.433
4.636.398

Tipus punt

Volum (m3)

Tipus captació

Dipòsit

125

Gravetat

Dipòsit

120

Gravetat

Bassa

4.800

Aspiració

Dipòsit

125

s.d.

Bassa

4.500

Aspiració

Dipòsit

125

Gravetat

Dipòsit

125

s.d.

Dipòsit

125

s.d.

Dipòsit

120

Gravetat

Dipòsit

120

Aspiració

Dipòsit

125

Gravetat

Dipòsit

125

Gravetat

Font: Regió d’Emergències de Girona, 2010.

Parcs de bombers
En l’àmbit supramunicipal hi ha un parc de bombers professional a Castell d’Aro i un parc
d’estiu a Romanyà. També però, en les proximitats del territori es localitzen els parcs
professionals de Cassà de la Selva i de Calonge i un altre parc de bombers d’estiu de
Llagostera.

Agrupacions de Defensa Forestal
Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) són associacions constituïdes per propietaris
forestals i pels ajuntaments del seu àmbit territorial, que tenen com a finalitat la prevenció i
lluita contra els incendis forestals. D’entre els seus objectius principals cal destacar-ne
l’elaboració i execució de programes de vigilància i prevenció d’incendis, així com la creació
i manteniment d’infraestructures, xarxa de camins i punts d’aigua i, si s’escau, donar suport
a l’extinció d’incendis.
Aquestes agrupacions es varen crear i regular a partir de l'any 1986 com a conseqüència del
programa Foc Verd, elaborat per la Generalitat. Posteriorment, l'any 1988, amb la publicació
de la Llei Forestal de Catalunya, les ADF passen a tenir personalitat jurídica i capacitat
d’actuació.

-235-

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

Els municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro formen part de l’ADF Gavarres
Marítima, juntament amb els municipis de Calonge, Palamós i Sant Feliu de Guíxols. Aquesta
ADF es va constituir l’any 2004 i gestiona un total de 10.640 ha forestals.
Tanmateix, aquesta ADF està adherida a la Federació ADF Les Gavarres, que
2007 i gestiona un total de 44.391 ha forestals. La federació engloba, a
Gavarres Marítima, a les ADF de Sant Martí Vell-Juià-Celrà, l’ADF Puig
Gavarres Nord, l’ADF Llagostera, l’ADF Cassà, l’ADF Llambilles, l’ADF Quart i

es va crear l’any
banda de l’ADF
d’Arques, l’ADF
l’ADF Girona.

La figura de la federació es considera molt important ja que afavoreix la gestió de la
prevenció dels incendis forestals a tot el massís de les Gavarres, així com facilitat la
coordinació dels treballs de prevenció i d’extinció.
En relació a les principals mesures de prevenció d’incendis forestals cal destacar el
manteniment dels camins i les pistes forestals. En aquest sentit, des de la mateixa ADF es
sol·liciten les subvencions per a sufragar les despeses dels treballs de neteja i manteniment
de la xarxa de camins supramunicipal. Aquestes subvencions es demanen tant a la Diputació
de Girona com al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
El Pla de prevenció d’incendis de les Gavarres relaciona els camins i les pistes a arranjar i les
actuacions a dur a terme. Les taques de desbrossament i de neteja es duen a terme a través
d’una empresa externa especialitzada i del grup de voluntaris.
Les actuacions que es desenvolupen des de l’ADF i de la Federació, i que afecten a l’àmbit
d’estudi, són les que es relacionen a la taula següent:

Taula 4.3.7. Manteniment de camins forestals per a prevenció d’incendis forestals. Any 2009
Municipi

Castell-Platja
d’Aro

Santa
Cristina
d’Aro

ADF

Gavarres
Marítima

Gavarres
Marítima

Camí/Pista forestal

Actuació

Camí de la Vall de Molins al Golf Arranjament del ferm, obrir la “caixa” i fer
Masnou, passant per Sta. Maria de sobreamples per l’encreuament de camions
Fenals
cada 150 m
Arranjament del ferm, obrir la “caixa del camí” i
Camí de la Vall de Molins a Can
fer sobreamples per l’encreuament de camions
Tirans
cada 150 m i franja de seguretat de 60 m
Crta. del Golf Masnou a Romanyà.

Franja de seguretat de 60 m amplada

Camí del Mas Patxot a Solius.

Arranjament del ferm, obrir la “caixa del camí” i
fer sobreamples per l’encreuament de camions
cada 150 m

Camí del Mas Pla al Ridaura

Arranjament del ferm,obrir la “caixa del camí” i
fer sobreamples per l’encreuament de camions
cada 150 m i franja de seguretat de 60 m

Camí del Suro del Llop a la Urb.
Arranjament del ferm
Casa Nova
Federació
ADF
Gavarres

Recuperació de conreus com a zones de
seguretat per als bombers i mitjans d’extinció
en cas d’atrapament.

Romanyà de la Selva

Font: Federació ADF Les Gavarres, 2010.
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; 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.

; Un dels principals focus d’incendi a la zona de les Gavarres són els boscos sense

manteniment. El sotabosc característic de les masses forestals de les Gavarres esdevé en
un risc potencial d’incendi causa de la seva elevada combustibilitat. Es fa necessari,
doncs, un manteniment continuat del boscos per evitar la proliferació dels incendis.

Figura 4.3.8. Localització de les principals infraestructures de prevenció d’incendis forestals

Font: Elaboració pròpia.
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Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya
Ambdós municipis s’inclouen parcialment en el PEIN i a la Xarxa Natura 2000 del massís de
les Gavarres i, per tant, tenen espais d’especial protecció envers els incendis. Altrament,
Santa Cristina d’Aro s’inclou parcialment en la Xarxa Natura 2000 del massís de Cadiretes.

Perímetres de Protecció Prioritària
Els perímetres de protecció prioritària (PPP) són zones d’actuació preferent en cas d’incendi
forestal, és a dir, aquelles àrees en les que cal actuar per disminuir el risc que un foc entri o
surti d’aquest perímetre. La delimitació dels PPP és molt útil per a la planificació en la
prevenció d’incendis forestals. En l’àmbit supramunicipal però, hi ha definits el perímetres
de protecció prioritària del massís de les Gavarres i del massís de Cadiretes.

Urbanitzacions
La Llei 5/2003 de 22 d’abril i el Decret 123/2005, estableixen les mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
Segons aquesta llei les urbanitzacions han de complir una sèrie de mesures de prevenció
d’incendis forestals:
-

Han d’estar dotades de franges perimetrals de protecció de 25 m d’amplada, lliures de
vegetació seca i amb massa arbòria aclarida.

-

Mantenir el terreny de les parcel·les no edificades lliure de vegetació seca i massa
arbòria aclarida.

-

Elaborar un pla d’autoprotecció contra incendis forestals que s’ha d’incorporar al Pla
d’Actuació Municipal (PAM).

-

Disposar d’una xarxa d’hidrants homologats per a l’extinció d’incendis.
-

Mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada, tant els interns com els
d’accés i les cunetes.

Així mateix, la Llei 5/2003 diu que correspon a cada ajuntament determinar, mitjançant
l’elaboració d’un plànol de delimitació, quines són les urbanitzacions afectades i comunicarho al Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Taula 4.3.8. Relació d’urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana
Municipi

Urbanitzacions declarades

Franja

Pla autoprotecció

Castell-Platja
d’Aro

Mas Ros

Sí

No

Mont d’Aro-Los Pinos

Sí

No

Xicu Moner

Sí

No

Les Suredes

Sí

No

Puig Romaní

Sí

No

Cim d’Aro

Sí

No

Mas Nou-Mas Semi

Sí

No
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Municipi

Santa Cristina
d’Aro

Urbanitzacions declarades

Franja

Pla autoprotecció

Can Manel

Sí

No

Vilar d’Aro

Sí

No

Sant Miquel d’Aro

Sí

No

Can Reixac

Sí

No

Vall Repòs

Sí

No

Bell-lloc I

Sí

No

Bell-lloc II

Sí

No

Roca de Malvet

Sí

No

Rossamar

Sí

No

Golf Costa Brava

Sí

No

Romanyà de la Selva

Sí

No

Mas Trempat – Bufaganyes

Sí

No

Les Teules

Sí

No

Font: Ajuntaments, 2010.

Les franges de protecció les executen els ajuntaments a través d’una empresa externa. Els
ajuntaments sol·liciten la corresponent subvenció al Departament de Medi Ambient i
Habitatge i la part no subvencionable es carrega a les urbanitzacions que no estan
recepcionades pels ajuntaments.

; El municipi de Castell-Platja d’Aro té aprovats els plànols de delimitació de les
urbanitzacions des de l’any 2005 i recentment, amb data de desembre del 2009, s’ha fet
una actualització.
El municipi de Santa Cristina d’Aro té aprovats els plànols de delimitació de les
urbanitzacions amb data març del 2004.

; Bona part de les urbanitzacions de Santa Cristina d’Aro compten amb panells

informatius sobre prevenció, en els quals s’expliquen les normes de seguretat bàsiques i
hi figura el plànol de la urbanització amb la localització dels hidrants, les zones
d’evacuació i el punt de reunió.

Contaminació de sòls i d’aigües
La possible contaminació del sòl i de les aigües d’un emplaçament depèn de 2 factors
principals: de la vulnerabilitat del medi físic i del risc derivat de les activitats antròpiques que
s’hi desenvolupen.
A nivell geològic i hidrogeològic l’àrea d’estudi s’ha subdividit en 3 sectors principals:
-

un extrem nord-occidental a on es localitzen materials cambroordovicians que
configuren el massís de les Gavarres,
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-

un sector septentrional i meridional configurat per materials granítics d’edat
tardiherciniana, i

-

un sector central a on es desenvolupen dipòsits al·luvials relacionats amb la
dinàmica fluvial del Ridaura.

La primera valoració que es desprèn d’aquesta caracterització és que, en conjunt, el territori
és moderadament vulnerable a possibles contaminacions del sòl i de les aigües subterrànies,
atès que el substrat paleozoic únicament presenta permeabilitat per fissuració (baixa
vulnerabilitat) i que els dipòsits quaternaris, constituïts per sediments de tipus cohesiugranular, presenten permeabilitats de moderades a elevades (vulnerabilitat moderada-alta).
A aquesta vulnerabilitat moderada s’hi ha d’afegir, però, el risc que representa una ocupació
urbana i industrial tant en els nuclis urbans com en els entorns d’aquests. L’ocupació
antròpica genera punts de risc de tipologia diversa: fosses sèptiques, tancs soterrats i/o
aeris, abocaments i vessaments industrials a llera pública i les activitats agropecuàries.
Les fosses sèptiques, habituals en el passat, s’han anat abandonant al llarg del temps en els
punts on la facilitat de connexió amb la xarxa de sanejament ho ha permès. L’emplaçament
de les fosses sèptiques existents (fins i tot les que es puguin trobar fora d’ús) representen
un risc difús de contaminació a totes les àrees amb habitatges, principalment en els veïnats
aïllats on, de moment, és l’única forma de sanejament possible.
En quant als tancs d’emmagatzematge de productes petrolífers de classes B i C de
particulars, els més coneguts dels quals són el gas-oil i el fuel-oil, cal dir que representen un
risc real i difús, malgrat que l’obligatorietat de complir la normativa vigent en redueix
fortament el possible efecte.
Les entitats expenedores i distribuïdores de combustibles són conegudes i, per tant els
punts de risc de contaminació del sòl i de les aigües subterrànies són molt focalitzats.
El nombre d’activitats industrials potencialment contaminants del sòl i les aigües no és
elevat, però cal tenir en compte les activitats agropecuàries existents a la zona i les activitats
econòmiques menors (tallers, …) i no econòmiques (particulars) que també poden
contaminar.
Quant a risc ambiental genèric, les activitats industrials poden afectar els sòls, les aigües i
l’atmosfera, tant amb motiu de fuites, com de vessaments o d’incendis i/o explosions.
En referència estricta a sòls contaminats, l’Agència de Residus de Catalunya està
desenvolupant un sistema de gestió de la informació a partir del qual s’alimentarà l’Inventari
de Sòls Contaminats de Catalunya. Aquest inventari ha de donar compliment al Real Decret
9/2005, pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els
criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats. En l’actualitat s’està avaluant el
contingut d’aquest inventari per tal que aquest pugui ser de registre públic. En tot cas, i
sense perjudici del contingut definitiu de l’Inventari de Sòls de Catalunya, l’Agència Catalana
de Residus ha comunicat que en l’àmbit d’estudi no hi ha constància de cap sòl contaminat.
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Contaminació de les aigües superficials

En relació a les aigües superficials es detecta un empitjorament de la qualitat aigües avall de
l’estació depuradora d’aigües residuals de Castell-Platja d’Aro a causa dels abocaments de
nitrogen que allibera la pròpia depuradora (vegeu capítol 3.4.Hidrogeologia).

Contaminació de les aigües subterrànies

I, pel que fa a les aigües subterrànies , cal destacar que tots dos municipis 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.
En un altre ordre de consideracions posar de manifest que, segons informació municipal, hi
ha algunes fonts naturals amb problemes de contaminació fecal com a conseqüència, molt
probablement, d’infiltracions procedents de les fosses sèptiques existents a les
urbanitzacions.

Contaminació d’aigües marines

El litoral català es troba sotmès a una forta pressió humana i a una activitat econòmica
fonamental com és el turisme, del que no són una excepció dels dos municipis de l’àmbit
d’estudi. Per tant, el risc de contaminació accidental de les aigües marines requereix d’un
tractament especial.
Segons el Pla Especial d’Emergències per Contaminació Accidental de les Aigües Marines a
Catalunya (CAMCAT), es consideren dues classes de contaminació marina: primerament, la
generada per focus fixes (rius, emissaris submarins de les depuradores, col·lectors i
sobreeixidors del sistema de clavegueram, instal·lacions industrials,...); i en segon lloc, la
generada per focus mòbils, com ara els vaixells (operacions portuàries o transport de
mercaderies perilloses a mar obert).
En aquest sentit a Castell-Platja d’Aro hi ha un emissari submarí que aboca les aigües
residuals tractades a la depuradora de Castell-Platja d’Aro.
I pel que fa als focus mòbils, en les proximitats de l’àmbit d’estudi, hi ha el port de Palamós
amb un tràfic comercial destacable.
El CAMCAT defineix el risc de contaminació del litoral a partir de la superposició del perill
d’ocurrència d’un accident i de la sensibilitat del medi davant la corresponent contaminació
(vulnerabilitat); i classifica la costa segons diferents graus de risc de contaminació (l’escala
de valoració va del grau 1 al 4). En base aquestes dades, el risc de contaminació de la façana
marítima a l’àmbit d’estudi es considera de grau 2.

; De manera general, l’àmbit d’estudi més afectat per l’activitat antròpica és qualificat
com a poc vulnerable a la contaminació de sòls i aigües subterrànies.

; L’aqüífer del Ridaura, que comprèn els termes municipals de Castell-Platja d’Aro i Santa
Cristina d’Aro està inclòs en la relació d’aqüífer protegits.
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; El risc de contaminació del litoral que conforma l’àmbit d’estudi és de grau moderat.

Contaminació atmosfèrica
Les diferents activitats industrials generen un tipus característic d’emissions i, per tant, de
contaminants atmosfèrics. Les seves emissions varien segons el tipus de procés, la
tecnologia emprada, o el tipus i la qualitat de les matèries primeres utilitzades.
Al gener del 2006 la Comunitat Europea va aprovar el Reglament CE166/2006 relatiu a la
creació del Registre Europeu d’Emissions i Transferències de Contaminants (PRTR) que
substituïa a l’anterior Inventari d’Emissions i Fonts Contaminants (EPER).
El PRTR és un registre d’emissions contaminants i de transferència de residus generats pels
establiments industrials amb major incidència ambiental que, a més a més, és d’accés
públic. Les principals diferències amb l’EPER són l’ampliació del nombre de contaminants i
d’activitats afectades i la obligació de declarar les emissions al sòl, les emissions amb
caràcter accidental i les difuses, i les transferències de residus fora dels establiments de
residus (anteriorment només es declaraven les emissions a l’atmosfera i les aigües).
A nivell estatal, el Reial Decret 508/2007 estableix aquelles activitats que han de notificar les
seves emissions i el contingut de la informació a declarar anualment. A Catalunya, els
establiments afectats han de presentar les seves declaracions al Departament de Medi
Ambient i Habitatge, el qual valida les dades i les tramet al PRTR-Espanya.
Segons informació disponible hi ha constància de 1 activitat inscrita al PRTR-CAT
corresponent al dipòsit controlat de residus de Solius. Per a més informació al respecte
vegeu capítol 4.4. de contaminació atmosfèrica.

Contaminació acústica
La contaminació acústica és un dels principals causants del deteriorament de la qualitat
ambiental del territori.
Les principals fonts de soroll són el trànsit (rodat, ferroviari i aeri), les activitats industrials i
recreatives i el veïnatge.
Pel que fa a l’àmbit d’estudi, a grans trets, es considera que l’impacte acústic més important
s’associa especialment al trànsit rodat i les activitats turístiques, molt especialment durant
l’estiu. En el capítol 4.7. s’analitza més profundament aquest apartat.

Transport de mercaderies perilloses
La xarxa viària que abraça el territori supramunicipal és certament destacada i el risc actual
associat al transport de mercaderies perilloses se centra:
-

a la C-31 i C-253, on hi circulen un important volum i freqüència de vehicles de pas, i
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-

en les àrees de desplaçament dels camions dins els municipis amb motiu de la
càrrega i descàrrega de productes químics i combustibles en indústries, benzineres,
tallers i particulars.

; El transport de mercaderies perilloses en els municipis de l’àmbit d’estudi està

considerat de baix risc segons el TRANSCAT (programa de transport de mercaderies
perilloses a Catalunya).

Altres riscos
En aquest apartat es relacionen altres tipus de risc que, tot i no ser considerats com
ambientals, poden tenir una incidència important per a la població en matèria de protecció
civil.
Incendis
Tots els municipis l’àmbit disposen d’una xarxa d’hidrants d’incendis distribuïda pels seus
principals nuclis urbans. Cal dir però, que aquests no sempre compleixen la distància
reglamentària de 200 m, ja que la seva instal·lació es troba totalment condicionada per la
distribució de la xarxa de proveïment.
Adaptació d’edificis a actes multitudinaris
Un dels factors a considerar pels respectius ajuntaments és que els locals que reben
assistència de públic, tant privats com municipals, es trobin adaptats per evitar problemes
derivats de presència i pànic de multituds.
En aquest sentit i per seguretat, l’Ajuntament hauria de comprovar que els establiments
privats i totes les dependències municipals estiguin correctament adaptades alhora que
hauria de promoure l’adaptació de tots aquells edificis o dependències que encara no ho
estiguin.

Els Plans d’Emergència Municipal
Els plans de protecció civil constitueixen una eina de planificació a partir de la qual es
determina el funcionament i l’organització dels recursos humans i materials, amb la finalitat
de minimitzar el risc envers una determinada situació d’emergència. Hi ha diferents tipus de
plans de protecció civil:
-

Territorials: preveuen de forma genèrica les emergències que es poden originar en el
seu àmbit. Els nivells bàsics de planificació són el conjunt de Catalunya i els
municipis. No obstant, es poden elaborar plans de protecció civil supramunicipals.

-

Especials: fan referència a riscos concrets i necessiten d’una metodologia tècnica i
científica per tal d’avaluar-los i tractar-los. Els plans especials vigents a Catalunya
són: el de risc químic (PLASEQCAT), risc d’incendi forestal (INFOCAT), risc associat al
transport de mercaderies perilloses (TRANSCAT), risc d’inundacions (INUNCAT), risc
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de nevades (NEUCAT), risc sísmic (SISMICAT) i risc de contaminació accidental de les
aigües marines (CAMCAT) i risc d’allaus (ALLAUCAT).
-

Plans específics: relacionats amb riscos concrets no considerats especials, com per
exemple, correfocs, piromusicals, esllavissades, sequeres, etc.

-

Plans d’autoprotecció: preveuen les emergències que poden tenir lloc en empreses,
centres i determinades instal·lacions i determinen les mesures de protecció
pertinents.

En el marc del Decret 210/99, 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, els municipis de
l’àmbit d’estudi tenen la obligació de disposar d’un pla específic en matèria de protecció
civil ja que segons el seu article 2.1. “els municipis amb més de 20.000 habitants i els que
sense arribar a aquesta població tenen la consideració de turístics o els que són considerats
de risc especial per la seva situació geogràfica o activitat industrial, segons la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya, han d’elaborar i aprovar plans bàsics d’emergència municipal”.
El Pla d’Emergència Municipal s’ha d’ajustar a l’Annex I del Decret 210/1999 on s’estructura
el contingut mínim dels plans de protecció civil. Els plans de protecció civil -plans bàsics
d’emergència municipal (PBEM), plans d’actuació municipal (PAM) i plans específics
municipals- s’estructuren en els apartats següents:
A. Document bàsic en què s’avaluen els índex de risc, de danys i de probabilitat.
B. Manuals d’actuació del Pla en el que consten els riscos especials.
C. Manual d’implantació i manteniment on es determinen les actuacions a realitzar.
D. Annexos generals on s’inclouen els llistats de telèfons, mitjans i recursos.
Un fet a tenir en compte és que els plans de protecció civil s’han d’actualitzar anualment i
s’han de revisar cada 4 anys.
A la taula següent es mostra una taula-resum de quins són els plans d’actuació municipal
per a riscos especials que han d’elaborar cadascun dels municipis, segons les indicacions i
els criteris establerts pels diferents plans d’emergències per a riscos especials i si aquests
estan redactats.

Taula 4.3.9. Grau d’exigència i homologació dels plans d’emergències per a riscos especials
PAM
PLA BÀSIC

SISMICAT

INFOCAT
NEUCAT

Castell-Platja d’Aro

Santa Cristina d’Aro

Obligat

Obligat

Homologat 14/09/2005

Homologat 16/02/2005
Actualitzat 30/04/2009

Obligat

Obligat

Homologat 09/10/2008

En fase de redacció

Obligat

Obligat

Homologat 14/09/2005
Recomanat
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PAM

INUNCAT
TRANSCAT
CAMCAT

Castell-Platja d’Aro

Santa Cristina d’Aro

Homologat 09/10/2008

En fase de redacció

Obligat

Obligat

Homologat 14/09/2005

Homologat 30/04/2009

Recomanat

Opcional

Homologat 09/10/2008

No redactat

Obligat

Obligat

Homologat 09/07/2009

Homologat 09/07/2009

Font: Direcció General de Protecció Civil del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat de Catalunya, 2010.

; Castell-Platja d’Aro té redactats tots els plans d’emergències d’obligat compliment i
estan degudament homologats per la Comissió de Protecció Civil.
Tanmateix cal una revisió del Pla Bàsic i de l’INFOCAT i INUNCAT.

; Cal una revisió del Pla Bàsic i de l’INFOCAT de Santa Cristina d’Aro.

Per últim, destacar que el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació ha
implantat l’anomenada xarxa RESCAT amb la finalitat de coordinar, gestionar i millorar
l’intercanvi d’informació en situacions d’emergència. Es tracta d’una xarxa de
radiocomunicacions que aplega i substitueix les principals xarxes existents fins avui a
Catalunya. L’objectiu d’aquest sistema integrat d’emergències i seguretat és millorar el
rendiment, l’eficàcia i l’operativa de tots els recursos del país que treballen en aquest àmbit.
Per aquest motiu el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques han acordat la distribució de terminals de la
xarxa RESCAT a 744 ajuntaments, de manera que tinguin connexió directa amb el sistema
de Protecció Civil a través del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. El municipi de
Santa Cristina d’Aro s’adherirà a la xarxa durant el 2010.
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4.4. Mobilitat
La mobilitat a les darreres dècades s’ha caracteritzat per elevats índexs de motorització,
increment del tràfic de mercaderies, contaminació acústica als nuclis urbans, ocupació
dispersa dels espais urbans sobre el territori, impacte d'infraestructures obsoletes, col·lapse
d'infraestructures i serveis no prou ben dimensionats, consum energètic no sostenible,
mortalitat causada per accidents de trànsit, etc. Per tal d’evitar que aquestes problemàtiques
afectin social i econòmicament a la nostra societat, el Parlament de Catalunya va aprovar el
13 de juny de 2003, la Llei de la mobilitat.
A grans trets, l’objectiu d’aquesta llei és promoure els valors de la seguretat i la
sostenibilitat en la gestió de la mobilitat, de manera que s’integri a la planificació
urbanística i territorial, mitjançant diferents mesures de planificació com plans directors de
mobilitat, plans específics, plans de mobilitat urbana, etc.

La mobilitat supramunicipal
Els eixos viaris vertebradors de l’àmbit d’estudi són la carretera C-31 i C-65 que connecten
els municipis amb l’AP-7 i la N-II, a través de la C-25 (Cassà de la Selva) i C-35 (Vidreres).
La Llei 6/2005, de 2 de juny, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de
carreteres i la Llei 7/1993 de carreteres classifica i estructura les infraestructures viàries en
3 rangs: una xarxa bàsica (en vermell a la taula i figura 4.4.1), per a la circulació de pas i la
circulació interna de llarga distància; una xarxa comarcal (en verd), utilitzada per a la
circulació general entre els centres comarcals i entre d’altres nuclis importants de població; i
una xarxa local i rural (en groc) que s’utilitza per a la circulació local i entre municipis
propers. A la taula següent es poden veure especificades les carreteres que transcorren per
l’àmbit segons aquesta classificació.

Taula 4.4.1. Infraestructures viàries que transcorren per l’àmbit d’estudi
Tipus xarxa

Codi carretera

Connexions

Bàsica

C-31

Santa Cristina d’Aro –Palamós- Figueres (pels municipis costaners)

Bàsica

C-65

Girona – Santa Cristina d’Aro - Sant Feliu de Guíxols

Comarcal

C-253

Santa Coloma de Farners - Avinguda de s’Agaró (Platja d’Aro) - Palamós

Comarcal

GI-665

Carretera de circumval·lació (Platja d’Aro)

Comarcal

GI-666

Carrer Tramuntana (Platja d’Aro)

Comarcal

GI-682

Sant Feliu de Guíxols – Santa Cristina d’Aro - Maresme

Local

GI-662

Santa Cristina d’Aro - Castell d’Aro - Platja d’Aro

Local

GIV-6621

Castell d’Aro –s’Agaró

Local

C-250

Travessera urbana, carrer Teulera (Santa Cristina d’Aro)

Local

GI-6611

C-250 – Solius (Santa Cristina d’Aro)

Local

GI-6612

C-65 –Romanyà de la Selva – Urb. Sant Miquel d’Aro – Urb. Vall-Repòs
(Santa Cristina d’Aro) - Calonge

Local

GIV-6613

C-250 – Urb. Bell-lloc - GIV-6612 (Santa Cristina d’Aro)

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, 2010.
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Figura 4.4.1. Infraestructures de mobilitat que transcorren per l’àmbit d’estudi

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, 2010.

Les figures de planejament urbanístic i territorial que tenen incidència sobre el territori
d’estudi marquen les directrius i propostes en matèria d’infraestructures viàries i
ferroviàries. A continuació es recullen les principals actuacions previstes, tot i que es
detallen al capítol 4.1.Anàlisi del territori.
El Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya 2006-2026 preveu, d’una banda, el
desdoblament de l’anomenada Anella de les Gavarres –que la comprenen les carreteres C-65,
C-31 i C-66– i, d’altra banda, la previsió d’un tramvia intercomarcal entorn de les Gavarres.
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Aquestes infraestructures impliquen una millora de la mobilitat, però també un perjudici per
a la connectivitat ecològica de l’espai natural de les Gavarres.
El Pla Director de l’Empordà (2006) apunta la necessitat de reforçar la C-31, atès que actua
com a ronda pel sistema urbà format per Santa Cristina d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Platja
d’Aro, Calonge i Palamós.
El trànsit que presenten les principals carreteres, que travessen els termes municipals de
l’àmbit d’estudi, és el que recull la taula següent en base a les intensitats mitjanes diàries de
trànsit (IMD) anuals, calculades per la Direcció General de Carreteres.

Taula 4.4.2. Intensitat mitjana diària (IMD) de vehicles a les carreteres de la Generalitat a l’àmbit d’estudi
Codi crta

Tram

Municipi - nucli

IMD

% pesants

Any

C-65 – GI-662

Sta Cristina d’Aro – Platja
d’Aro

17.571

5,28

2005

GI-662 – GIV 6612

Castell d’Aro - Palamós

21.631

5,69

2006

St Feliu de Guíxols
(PK 32.021) – C-31

St Feliu de Guíxols - Sta
Cristina d’Aro

7.500

5

1998

C-31 – Sta Cristina
Nord

Sta Cristina d’Aro

18.782

4,64

1999

Sta Cristina Nord –
C-35 (Costa d’Alou)

Sta Cristina d’Aro

33.010

4,37

2006

C-250 – GI-666

Sta Cristina d’Aro – Platja
d’Aro

6.194

3,74

2005

GI-666 – C-253

Platja d’Aro

10.362

GI-665

GI-665 – C-31

Platja d’Aro

4.920

2,60

2005

GI-666

C-31

Plajta d’Aro –s’Agaró

9.747

3,93

2005

C-31

C-65

GI-662

1999

Font: Anuari estadístic 2007, Direcció General de Carreteres, Departament de Política Territorial i Obres Públiques,
2010.

Val a dir que les IMD que es presenten a la taula anterior són mitjanes diàries anuals, i que
per tant, els valors registrats a l’estiu i durant els caps de setmana, poden ser molt
superiors.
L’impacte ambiental de les infraestructures viàries es valora als diversos apartats
corresponents als vectors ambientals de la Memòria Descriptiva (soroll, contaminació
atmosfèrica i biodiversitat i paisatge), i sobretot a l’Estudi de Connectivitat que n’avalua
l’efecte barrera que aquests tenen sobre el medi, especialment en la repercussió sobre la
fauna.
Rossell i Velasco (2000) indiquen que unes intensitats mitjanes diàries (IMD) de 10.000
vehicles és el llindar aproximat en el qual una carretera esdevé una barrera infranquejable
per a la fauna, entre 1.000 i 10.000 vehicles l’efecte barrera és important, i menys de 1.000,
l’efecte barrera és baix.
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La situació de l’àmbit d’estudi se sintetitza a la figura 4.4.2, en base a la taula 4.4.2. Com
s’ha comentat, durant els mesos d’estiu s’incrementa considerablement el trànsit dels vials
analitzats, i per tant, l’impacte ambiental també s’incrementa.

C-65

Sta Cristina d’Aro

C-65

Sta Cristina d’Aro

C-65

St Feliu de Guíxols - Sta
Cristina d’Aro

C-31

Castell d’Aro - Palamós

Sta Cristina d’Aro – Platja
d’Aro
0

Barrera infranquejable

GI-662

Sta Cristina d’Aro – Platja
d’Aro

Barrera important

GI-665
GI-666

Platja d’Aro

Efecte barrera baix

GI-666
GI-665

Platja d’Aro

C-31

Figura 4.4.2. Impacte de les principals infraestructures viàries sobre la fauna (escala logarítmica)

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Font: Elaboració pròpia de les dades del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2010.

; Les carreteres C-65 i C-31, en gairebé tots els trams, suposen una barrera infranquejable

per la fauna ja que s’hi superen els 10.000 vehicles diaris. A l’Estudi de Connectivitat
que acompanya l’Agenda 21 s’amplia la informació referent als passos de fauna.

A continuació s’analitzen els fluxos de població pel que fa a la mobilitat obligada per
treball i per estudis. Segons l’Enquesta de Mobilitat Obligada (Idescat, 2001), a CastellPlatja d’Aro i a Santa Cristina d’Aro es generen 5.275 i 1.946 desplaçaments diaris,
respectivament. Tanmateix i com es pot observar a la taula 4.4.3, la distribució d’aquests
varia en cada cas en funció de si són interns o de connexió amb altres municipis.

Taula 4.4.3. Tipus de desplaçaments per mobilitat obligada (per raó d’estudis i treball). Any 2001
Municipi

Interns

A altres municipis

Des d’altres municipis

Total

Castell-Platja d’Aro

2.292 (43,5%)

1.197 (22,7%)

1.786 (33,9%)

5.275

Santa Cristina d’Aro

461 (23,6%)

1.079 (55,4%)

406 (20,9%)

1.946

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2010.
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Mentre a Castell-Platja d’Aro la major part dels desplaçaments són interns (43,5%), a Santa
Cristina d’Aro més de la meitat són a altres municipis (55,4%). Els índexs d’autocontenció i
atracció detallats al capítol 5.2. Àrees d’influència i dependència exterior, confirmen la
capacitat atractiva –amb relació a llocs laborals– de Castell-Platja d’Aro, i la poca capacitat
per part de Santa Cristina d’Aro.
Amb relació al repartiment modal d’aquests desplaçaments, la única informació
disponible és també l’Enquesta de Mobilitat Obligada de 2001. Atès l’error que es desprèn
d’aquestes dades (amb la inexistència dels desplaçaments a peu), s’ha optat per apuntar les
de l’any 1996 que, tot i la seva antiguitat, són més fiables. A la figura següent es recullen els
resultats:
Figura 4.4.3. Tipus de desplaçaments per mobilitat obligada (per raó d’estudis i treball). Any 1996
Castell-Platja d’Aro

Santa Cristina d’Aro

D.F.

D.F.

G.E.

G.E.

G.I.

G.I.
0%

20%

40%

60%

Vehicle privat

80%

100%

Transport col· lectiu

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Altres (peu, bici..)

D.F: des de fora; G.E: generats externs; i G.I: generats interns.
Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2010.

La figura 4.4.3 posa de manifest que, tot i que el mitjà de transport varia notablement en
funció de si els desplaçaments són interns o externs, el vehicle privat és el mitjà més emprat
en tots els desplaçaments.
La distribució territorial dels desplaçaments de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro,
d’anada i tornada respecte a altres municipis i per raons d’estudi o de treball, es desglossa a
la taula 4.4.4.
Sant Feliu de Guíxols és el municipi que rep major població provinent de l’àmbit d’estudi i,
alhora, és el que genera majors desplaçaments amb destí a l’àmbit d’estudi. La relació
recíproca entre els dos municipis de l’Agenda 21 també és destacada, registrant-se un
important flux de gent que viu en un municipi però treballa al municipi veí, i viceversa. En
definitiva, la connexió entre els municipis que conformen la Vall d’Aro és molt intensa.
Pel que fa al flux i nombre d’alumnes concrets, relatius a la mobilitat obligada per estudis, es
pot consultar el capítol 6.5. Educació. I per a un anàlisi detallat dels moviments pendulars a
Castell-Platja d’Aro i a Santa Cristina d’Aro, es poden consultar els annexos dels Estudis de
mobilitat i foment del transport públic que l’Agenda 21 disposa per a cada municipi.
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Taula 4.4.4. Distribució territorial dels desplaçaments. Any 2001
Municipi

Desplaçaments principals a

Desplaçaments principals des

altres municipis

d’altres municipis

Sant Feliu de Guíxols (22,7%)

Sant Feliu de Guíxols (48,2%)

Girona (17,0%)

Palamós (9,8%)

Castell-Platja d’Aro

Santa Cristina d’Aro

Barcelona (12,7)

Santa Cristina d’Aro (9,3%)

Sant Feliu de Guíxols (20,8%)

Sant Feliu de Guíxols (57,4%)

Castell-Platja d’Aro (12,9%)

Castell-Platja d’Aro (16,4%)

Girona (8,6%)

Llagostera (5,5%)

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2010.

Segons dades facilitades per la Direcció General de Trànsit –i que es recull al capítol 6.7.
Seguretat ciutadana i viària–, 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).

;

Els desplaçaments laborals es realitzen majoritàriament amb vehicle privat i, atesa a la
forta relació entre els municipis que conformen la Vall d’Aro, es pot afirmar que hi ha uns
importants fluxos de població que circulen diàriament per la C-65, GIV-6621 i C-253.
Com es veurà en apartats posteriors, l’oferta de transport col·lectiu als municipis d’estudi
ha millorat en els darrers anys però, tanmateix, cal potenciar-la i fomentar-la més entre la
ciutadania per aconseguir que en aquests moviments pendulars, hi hagi un transvasament
del vehicle privat al transport col·lectiu.

El transport col·lectiu
A Castell-Platja d’Aro i a Santa Cristina d’Aro no hi ha transport ferroviari; l’estació de trens
més propera és la de Caldes de Malavella que es localitza a uns 20 km.
Pel que fa al transport col·lectiu en carretera, les companyies d’autobusos Sarfa i Teisa
operen als municipis de l’Agenda 21 oferint un transport interurbà, semiurbà i intraurbà
(urbà). La taula i figures següents recullen l’oferta d’autobusos i les seves connexions:

Taula 4.4.5. Oferta de transport col·lectiu regular als municipis de l’àmbit d’estudi
Línia

Companyia

Castell d’Aro

L7A i L7B
Castell d’Aro-Platja d’Aros’Agaró-Santa Cristina
d’Aro

Sarfa

Platja d’Aro
s’Agaró
Santa Cristina d’Aro

L2
Sant Feliu de Guíxols-Sant
Pol-Castell d’Aro-Santa
Cristina d’Aro

Nuclis amb parada

Castell d’Aro
Sarfa

s’Agaró
Santa Cristina d’Aro
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Freqüència
L7A: feiners 6 exp; festius: 3 exp.
S’allarga fins a Santa Cristina.
L7B: feiners 14 exp; festius: 6 exp.
8-9 exp (11 exp de l’1 de maig al
15 d’octubre). Servei diari excepte
diumenges tarda i festius tarda.
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Línia

Línia nº105 s’Agaró-Sant
Feliu de Guíxols-Girona

Companyia

Teisa

Nuclis amb parada

Santa Cristina d’Aro
s’Agaró

Freqüència
Feiners: 19 exp anada i tornada, a
s’Agaró només n’hi arriben/surten
1 a l’hivern i 2 a l’estiu.
Dsbt, 11 exp anada i tornada
Dmnge, 7 exp anada i tornada i 9
exp estiu

Santa Cristina d’Aro
(A) Barcelona-Palamós

Sarfa

s’Agaró
Platja d’Aro
Santa Cristina d’Aro

(B) Girona – Palamós (per
Castell d’Aro)

Sarfa

(C) Girona – Palamós (per
Sant Feliu de Guíxols)

Sarfa

Platja d’Aro
Santa Cristina d’Aro

L-203 (UdG) PalamósCastell d’Aro-Platja d’AroUdG

s’Agaró

1 exp anada i tornada, dies
laborals
8 exp dies laborables d’anada i
tornada

3 exp dies laborables d’anada i
tornada

Platja d’Aro

Santa Cristina

Bus Nocturn
Salt-Girona-Platja d’AroPalamós-Palafrugell

Castell d’Aro

7 exp diàries anada i tornada

Teisa-Sarfa

s’Agaró
Platja d’Aro

Sarfa

Castell d’Aro
Platja d’Aro

Horari d’hivern: div i dsbt i vigílies
festius: 6 exp anada i tornada
Horari d’estiu: diari juliol i agost, 8
exp anada i tornada
8 exp

Nota: exp: expedicions.
Els colors de les línies es corresponen amb els de la figura 4.4.4.
Font: Elaboració pròpia a partir de les companyies d’autobús, 2010.

Figura 4.4.4. Oferta de transport col·lectiu regular als municipis de l’àmbit d’estudi

Font: Elaboració pròpia a partir de les companyies d’autobús, 2010.
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; 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.

Fotografies 4.4.1. Algunes parades de transport públic a l’àmbit d’estudi

Marquesina a Santa Cristina d’Aro.

Marquesina a Castell d’Aro.

Font: Elaboració pròpia, 2010.

A continuació es fa un breu apunt respecte al nombre d’usuaris dels municipis d’estudi
que han utilitzat el servei de transport públic durant l’any 2009, a partir de les dades que
Sarfa ha cedit als Ajuntaments. Aquesta aproximació es pot fer a partir del nombre de
bitllets venuts o viatges comptabilitzats en cada sentit (anada i tornada).
Es calcula que els usuaris de Castell-Platja d’Aro han realitzat durant l’any 2009, uns
275.000 viatges entre el transport urbà i l’interurbà.
S’ha registrat al voltant de 257.000 viatges interurbans amb un predomini dels originats a
Platja d’Aro (90%), respecte els originats a s’Agaró (7%) i a Castell d’Aro (3%). Els destins que
han atret major nombre de viatges l’any són: Sant Feliu de Guíxols (20.741), Palamós
(26.529), Girona (24.055), Barcelona (12.571), Sant Antoni de Calonge (8.504) i Palafrugell
(7.534). Les tornades a Castell-Platja d’Aro presenten nombres similars. Com es pot veure a
la figura 4.4.5, els mesos d’estiu són els que registren major nombre de viatgers.
-253-

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

Figura 4.4.5. Nombre de viatgers (anada i tornada) mensuals amb origen-destí Castell-Platja d’Aro.
Any 2009
50.000
45.000

nº viatgers/mes

40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Gen

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Des

Font: Ajuntament de Castell-Platja d’Aro des de Sarbus, 2009.

Amb relació al transport urbà, les parades més freqüentades segons el nombre de viatges
comptabilitzats són: giratori de Castell d’Aro (dispensari) amb 6.911 viatges registrats, la
cruïlla entre el carrer Cavall Bernat i el carrer Maria (1.337), el giratori Dr. Trueta (2.476), i el
Pla de s’Agaró (2.269).
La informació disponible de Santa Cristina d’Aro posa de manifest que mensualment es
venen uns 590 bitllets per realitzar el trajecte Santa Cristina d’Aro – Platja d’Aro.
No es disposa de dades de nombres de viatgers de l’empresa Teisa que opera en la línia
Girona - Santa Cristina d’Aro - Sant Feliu de Guíxols, tanmateix l’empresa ha posat en
coneixement dos aspectes:
(1) Es tracta d’una línia amb una mobilitat clarament dirigida cap a Girona al matí i de retorn
a la tarda, i es pot donar el cas d’un servei d’anada amb uns 5 passatgers però amb una
tornada d’uns 50. Tanmateix, aquest fet puntual no pot interpretar-se com un grau
d’ocupació del 50% i, per tant, es fa necessari mantenir el servei amb un vehicle de 50
places.
(2) Els autobusos solen ser de 51-55 places, però en certs horaris se supera la capacitat i és
per això que operen amb un vehicle de 70 places, amb la possibilitat de posar un segon
vehicle o fins i tot un tercer, per poder satisfer la demanda.

La mobilitat interna
Parc mòbil
Respecte el conjunt de Catalunya, la comarca del Baix Empordà presenta un elevat índex de
motorització (nombre de vehicles per cada 1.000 habitants), essent una de les comarques
amb un major nombre de vehicles per habitant (859,2 vehicles/1.000 habitants, any 2008).
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L’índex de motorització dels municipis d’estudi supera la mitjana comarcal i catalana. El 65%
dels vehicles són turismes, seguit de furgonetes i motocicletes.

Figura 4.4.6. Parc mòbil segons tipus de vehicles (en nombre absolut i en
percentatge) al conjunt de l’àmbit d’estudi. Any 2008.
0% 3%
19%

13%

65%

Turismes

Motocicletes

Camions i furgonetes

Tractors industrials

Autobusos i altres

Font: Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya, 2010.

En els darrers 17 anys, l’índex de motorització de Castell-Platja d’Aro s’ha incrementat en un
8%, tot i que amb un percentatge molt inferior respecte el comarcal (28,5%) i el català
(34,8%). A Santa Cristina d’Aro, en canvi, el percentatge ha disminuït lleugerament (-3,7%).

Taula 4.4.7. Evolució de l’índex de motorització (núm. vehicles / 1.000 habitants). Període 1991-2008

Municipi

Nº vehicles

Índex motorització

1991

1991

Nº vehicles
2008

Índex
motorització

Variació

2008

Índex de
motorització

Castell-Platja d’Aro

4.133

856,9

9.405

926,6

+8,0%

Santa Cristina d’Aro

1.896

1.019,9

4.630

982,4

-3,7

Baix Empordà

59.692

663,8

111.512

852,9

+28,5

3.053.654

503,9

5.004.879

679,6

+34,8

Catalunya

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2010.

Anàlisi de la mobilitat interna: xarxa viària i mobilitat no motoritzada
A continuació es fa l’anàlisi dels principals elements que estructuren la mobilitat interna de
cadascun dels municipis de l’àmbit d’estudi, amb especial atenció a la xarxa viària interna, i
a la mobilitat no motoritzada (mobilitat a peu i en bicicleta).
Val a dir que 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 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.).
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Castell-Platja d’Aro
La circulació de vehicles dins la trama urbana del municipi és intensa: 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
privat. Tanmateix, la vialitat és diferent a cada zona atenent a la tipologia de nucli (Castell
d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró), i de si són urbanitzacions o vials de connexió.
Castell d’Aro
Els sentits de circulació estan regulats en alguns carrers del casc antic, tot i que la seva
estretor condiciona el moviment dels vehicles en determinades cruïlles. En canvi, els sentits
de circulació a l’eixample sud del poble, estan degudament regulats.
Amb relació a la velocitat dels vehicles, s’han instal·lat esquenes d’ase i passos de vianants
elevats a la GI-662 i GI-6621. Tanmateix, la configuració de l’espai de l’eixample sud del
nucli fomenta la velocitat dels vehicles. La rotonda no circular a l’Avinguda de la Platja, que
distribueix el trànsit a s’Agaró, Platja d’Aro i nucli antic, és un tram conflictiu per la velocitat
que agafen els vehicles en fer la rotonda.
No es detecten mancances d’aparcament al nucli i, a banda dels que es troben en propietat
particular, la majoria d’ells s’ubiquen a la via pública, sobretot a la banda est de la carretera
GI-662, en sentit Platja d’Aro. Tanmateix es registren comportaments incívics d’aparcaments
sobre les voreres.
Pel que fa a la mobilitat a peu, el nucli presenta diferents tipologies. D’una banda, els
carrers del casc antic són de calçada de plataforma única i, en alguns punts, s’hi localitzen
escales, mentre que al voltant del centre històric hi ha carrers amb segregació
calçada/vorera però amb voreres de fort pendent. D’altra banda, al sud de l’avinguda de la
Platja i a la zona industrial, la secció de les voreres ja és més ample i amb pendent reduït.
En general, les cruïlles no estan dotades de passos de vianants, excepte a la zona industrial i
a la GI-662. Es localitzen passos de vianants sobreelevats a la GI-662 i GI-6621 i a l’avinguda
de la Llum, a l’eixample sud. Caldrien elements pacificadors a carrers de l’eixample sud ja
que la configuració de l’espai fomenta la velocitat dels vehicles.
Amb relació a la mobilitat en bicicleta, no hi ha carril bici urbà pel nucli però per la zona
sud del poble hi transcorre la via verda Ruta del Carrilet (de Girona a Sant Feliu de Guíxols).
Platja d’Aro
La concentració de vehicles als caps de setmana i durant la temporada d’estiu ha portat a
l’Ajuntament a adequar la circulació de vehicles de diverses maneres: (1) s’ha anat
convertint el màxim de carrers possibles en sentit únic i s’han col·locat giratoris per tal
d’aconseguir estacionament i disminuir els punts de conflicte a les cruïlles, (2) s’han eliminat
els semàfors perquè causaven retencions (només se n’ha deixat un amb polsador) i
d’aquesta manera s’han reduït les cues i, finalment, (3) s’han col·locat cartells en diferents
punts que indiquen alternatives per alliberar de trànsit el centre.
Com elements reductors de velocitat, a banda dels carrers amb calçada única, s’hi troben
passos de vianants sobreelevats –sobretot al carrer Onze de Setembre- i voreres contínues i
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Els carrers “culs de sac” que desemboquen al passeig marítim representen una problemàtica
en termes de seguretat. Anys enrere aquests carrers tenien un giratori fins que, amb la
construcció del passeig, es van convertir en carrers sense sortida. Tot i les prohibicions, els
turismes s’hi aparquen, aspecte que dificulta l’accés dels vehicles d’emergència en cas de
produir-se algun incident en els edificis i hotels de primera línia de mar.
Alguns carrers del centre (entre l’avinguda de s’Agaró i el passeig marítim) són molt estrets
i, si hi ha una filera de cotxes aparcats, és difícil l’entrada al garatge d’alguns edificis. En
alguns casos s’ha creat la figura del “contragual” però es perden aparcaments.
Amb relació els estacionaments, hi ha diferents tipologies: zona blava als carrers del centre,
pàrquing municipal de pagament i lliure, i aparcament en via pública.
Segons càlculs realitzats per l’empresa lavola –redactora dels Estudis previs per l’Avanç de
planejament del POUM (veure Estudi foment de la mobilitat sostenible, 2.6.8.2 Balanç de
l’oferta i la demanda)–, posant en relació l’oferta i la demanda de places de pàrquing,
s’estima que hi ha un excedent de 17.000 places d’aparcament, fins i tot en època estival. El
problema és de concentració: tothom vol aparcar prop de les zones comercials i turístiques.
Es localitzen estacionaments per a minusvàlids i zones de càrrega i descàrrega als carrers
comercials (de 8 a 20h laborables i festius per la tipologia d’establiments i amb disc horari).
Els autobusos discrecionals que porten i recullen els turistes no disposen d’un espai reservat
d’aparcament, motiu pel qual sovint es provoquen dificultats circulatòries al centre. No hi ha
aparcament per autocaravanes, i sovint ocupen espais destinats a l’estacionament de
turismes. Es registren problemes d’estacionament en moments puntuals com durant el
carnaval.
Segons dades de la Policia Local, la via més conflictiva de Platja d’Aro és l’avinguda del
Cavall Bernat i s’Agaró amb 23 i 30 accidents respectivament de gener a setembre de 2009.
Amb relació a la mobilitat a peu, cal diferenciar diferents zones:
Hi ha carrers que presenten calçada única i que tenen bones condicions de seguretat per als
vianants, sota diferents tipologies: prioritat invertida i limitació de 20-30 km/h, d’altres amb
ús exclusiu per vianants, sense limitació de velocitat, amb vorera semi-franquejables i canvi
de textura i color de la calçada.
En canvi, hi ha carrers amb segregació calçada/vorera que presenten males condicions per
als vianants, com per exemple al nord del nucli, amb fort pendent i voreres estretes amb
obstacles. També entre l’avinguda de s’Agaró i el passeig marítim hi ha poc pendent però les
voreres són estretes i amb obstacles (arbres).
Respecte la mobilitat en bicicleta, la via verda Ruta del Carrilet no transcorre per Platja
d’Aro. Ara bé, des de Castell d’Aro es bifurca un camí cap a Platja d’Aro seguint el curs del
Ridaura fins a l’avinguda Onze de Setembre, on es transforma en vorera bici fins a la plaça
d’en Martí Bas. A partir d’aquest punt desapareix el carril bici, i la continuïtat cap a Calonge
és possible únicament per l’avinguda del Cavall Bernat, tot i que l’intens trànsit i la velocitat
dels vehicles posa en perill la seguretat dels ciclistes. No obstant, segons ha informat
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l’Ajuntament, s’està redactant el projecte que ha d’enllaçar Sant Feliu de Guíxols - Platja
d’Aro – Calonge.
Altres problemàtiques de la bicicleta són: pocs aparcaments de bicicletes a la via pública i
escàs respecte dels vehicles al carril bici, ja que s’hi aparquen al damunt. Cal apuntar també
el conflicte de convivència durant els mesos d’estiu entre vianants i ciclistes al passeig
marítim. Segons l’ordenança municipal (article 47) no hi està permesa la circulació de
bicicletes, però el carril que voreja el riu Ridaura hi arriba.
Platja d’Aro no té continuïtat (ni a peu ni amb bicicleta) vora mar amb s’Agaró perquè el riu
Ridaura i el port esportiu ho impedeixen.
S’Agaró
A s’Agaró es compta amb calçades d’amplada superior als 4 metres i petits giratoris que
distribueixen la circulació. Atès a l’amplada dels carrers, s’han instal·lat nombrosos
elements pacificadors com esquenes d’ase.
La circulació del trànsit es regula a partir d’alguns sentit únics però majoritàriament amb
dobles sentits. No hi ha ordenació d’aparcaments, excepte per accedir a les platges, on són
de pagament.
La mobilitat a peu es realitza en carrers majoritàriament amb segregació calçada/vorera.
L’espai destinat als vianants és, en general, de bona qualitat, amb voreres d’amplada lliure,
paviment en bon estat i pendent lleuger.
Amb relació a la mobilitat en bicicleta per s’Agaró no hi ha cap traçat de carril bici urbà ni
de via verda.
No és possible la connexió directa a peu o amb bicicleta amb Platja d’Aro com ja s’ha dit a
l’apartat anterior.

Urbanitzacions i vies de connexió
Els carrers de les urbanitzacions generalment no presenten senyalització de carrils,
direccions o aparcaments. En alguns punts s’han col·locat elements reductors de velocitat i
senyalització, tot i que no es respecten els senyals de zona residencial, com ara el col·locat
a la zona del Cim d’Aro.
En general són espais poc adients per la mobilitat a peu i en bicicleta: voreres estretes,
sense passos de vianants, forts pendents i excessiva velocitat dels vehicles per l’aparença de
via interurbana. Tanmateix no són zones on s’hi acostuma a passejar.
Les vies de connexió entre els principals nuclis urbans no presenten bones condicions per
als vianants i les bicicletes quan són travasseres urbanes, mentre que quan s’allunyen dels
nuclis, els llocs específics per a vianants i bicicletes, es redueixen i en canvi, augment al
velocitat dls vehicles.
A nivell municipal, cal afegir dos aspectes:
(1) L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro va aprovar l’any 2001 el Pla d’accessibilitat per a la
supressió de barreres arquitectòniques en els àmbit de la via pública i l’edificació al
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municipi. Des de llavors, s’ha estat treballant en l’adequació de diferents punts de la via
pública i dels edificis municipals. L’any 2004 es va realitzar una revisió i actualització de
l’estat de les actuacions.
(2) Al municipi 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.

Fotografia 4.4.2. Imatges de la mobilitat al municipi de Castell-Platja d’Aro

Carrera amb calçada de plataforma única
a Castell d’Aro.

Alguns vehicles mal estacionats a Castell
d’Aro.

Carrers exclusius per a vianants
a la zona comercial de Platja
d’Aro.

Carrers sense sortida
perpendicular al passeig marítim.

Congestió de vehicles a
l’avinguda de s’Agaró de Platja
d’Aro.
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Santa Cristina d’Aro
Santa Cristina compta amb dos carrers principals que estructuren la vialitat est-oest (carrer
de la Teulera i el carrer Carrilet), així com també altres carrers importants en sentit nordsud. La circulació està regulada mitjançant senyalització que limita sentit únic a molts
carrers.
Per tal de regular la velocitat dels vehicles, el consistori ja ha empleat mesures tals com
senyalització i esquenes d’ases en determinats punts.
Pel que fa als punts conflictius de trànsit –tot i que de poca magnitud i en moments
puntuals– cal esmentar: l’avinguda de l’Església quan es van a recollir els nens a l’escola, i al
llarg del carrer de la Teulera durant l’estiu.
Els aparcaments en superfície se situen al costat dels principals equipaments, per exemple
la zona esportiva, a l’entorn de la nova seu de l’Ajuntament, la Policia Municipal, a la plaça
del Mercat, a la plaça del Mn. Baldiri i Reixach i al final del carrer Gaziel. A banda d’aquestes
zones d’aparcament hi ha diferents carrers on hi ha aparcament lliure en superfície (carrer
Teulera, el carrer Dr. Casals, el carrer Comerç o l’avinguda Riduara). D’aquests carrers al
carrer Teulera i la Plaça Mn. Baldiri i Reixach hi ha regulació de zona blava.
En general es considera que no hi ha problemes d’aparcament excepte durant alguns dies
dels mesos d’estiu.
Amb relació a la mobilitat a peu, el carrer Teulera i el carrer Gironès, presenten una bona
permeabilitat, ja que disposen de nombrosos passos de vianants, i de voreres suficientment
amples i lliures d’obstacles per garantir el pas de les persones. En canvi, els carrers més
secundaris (Pau Casals, Llibertat, etc.) tenen voreres impracticables. Les noves zones que es
pretenen urbanitzar per a ús residencial ja compten amb una estructura correcta i
senyalització dels carrers. No hi ha zones exclusives per a vianants, però tampoc es
considera necessari.
El consistori està treballant per resoldre problemes d’accessibilitat, alguns dels quals ja
s’han solventat (carrer Teulera, avinguda de l’Església.
La bicicleta és un mitjà bastant utilitzat en els desplaçaments interns però no hi ha carrils
bicis ni espais senyalitzats per garantir la convivència entre cotxes i ciclistes.
Cal apuntar que la zona esportiva està allunyada del centre i que el seu accés no està prou
ben senyalitzat.
Al municipi 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.
Com s’ha explicat en el capítol 4.1.Anàlisi del territori, dins el terme municipal de Santa
Cristina d’Aro s’inclouen nombroses urbanitzacions. La regulació de la mobilitat és diferent
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en cadascuna d’elles: mentre la urbanització Mas Pla compta amb una adequada
senyalització i regulació dels sentits, la resta d’urbanitzacions són zones lliures de norma.

Fotografia 4.4.3. Imatges de la mobilitat a Santa Cristina d’Aro.

Carrer Teulera, amb voreres amples i
passos de vianants.

Aparcaments
Teulera.

de

bicicleta

al

Carrer Pau Casals, amb voreres estretes
intransitables.
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4.5. Aigua
En aquest capítol es tractaran tots aquells aspectes relatius a la gestió de l’aigua en els dos
municipis que integren la present Agenda 21. Es tractarà doncs, des del procés de captació del
recurs fins al seu subministrament i abocament final.

Abastament d’aigües
La gestió del subministrament a Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro és municipal. No
obstant, s’ha cedit la concessió a l’empresa proveïdora i distribuïdora d’aigua potable Aqualia
en ambdós municipis.
a) Captació, potabilització, distribució i subministrament d’aigua
Tot i que els dos municipis disposen de fonts pròpies també compren l’aigua en alta al
Consorci Costa Brava i al municipi de Sant Feliu de Guíxols per poder satisfer totes les seves
necessitats hídriques.
La captació d’aigua a l’àmbit d’estudi es fa a través de diversos aprofitaments d’aigües
subterrànies que exploten l’aqüífer del Ridaura, i d’aigües superficials provinents del Ter. Les
principals característiques dels aprofitaments municipals es descriuen a la taula 4.5.1.

Taula 4.5.1. Relació dels aprofitaments d’aigua potable que abasteixen els municipis
Municipi

Castell-Platja d’Aro

Santa Cristina d’Aro

Topònim

Profunditat (m)

Cabal (l/s)

Pou nº 1

21,00

3,61

Pou nº 2

21,00

1,94

Pou nº 3

22,00

7,50

Pou nº 7

25,00

14,72

Pou nº 9 bis

22,00

3,61

Pou nº 10

33,00

10,27

Pou nº 3

20,00

5,56

Pou nº 6

19,60

11,11

Pou nº 7

17,00

11,10

Pou nº 8 Palahí

20,00

8,33

Pou nº 7

16,00

6,94

Pou nº 8

18,60

10,83

Pou nº 8 bis

18,20

5,83

Pou nº 13

15,90

7,50

Pou nº 14

20,00

2,50

Pou nº 17 bis

18,00

6,94

Pou nº 1

17,00

20,00

Pou nº 2

19,30

8,30

Font: Aqualia, 2010.

Ara bé, cal destacar que la urbanització Ros Mar (Castell-Platja d’Aro) s’abasta de pous propis
del municipi de Calonge, gestionats per l’empresa SOREA des de mitjans del 2007; i les
urbanitzacions de Can Reixac, Rosamar i el nucli de Solius (Santa Cristina d’Aro) s’abasten a
través de captacions pròpies amb gestió privada.
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; Tant Castell-Platja d’Aro com Santa Cristina d’Aro depenen de la compra en alta d’aigua al
Consorci Costa Brava per tal de garantir el subministrament a la població i evitar la
sobreexplotació de l’aqüífer del Ridaura.

Captació
Una part de l’aigua d’abastament municipal prové de la captació d’aigües superficials del Ter,
des d’on es deriva a la potabilitzadora de Montfullà posada en funcionament a l’any 1976.
Tanmateix, la portada d’aigües a la Costa Brava Centre no va començar fins l’any 1993 en no
poder garantir el subministrament als municipis costaners, especialment a l’estiu. No es
tractava només d’un problema de quantitat del recurs -que l’any 1991 va originar restriccions
d’aigua en alguns municipis- sinó també de qualitat, a causa de la salinització dels aqüifers
costaners.
El volum d’aigua concedit des del Pasteral s’ha mantingut més o menys constant durant el
període analitzat, encara que amb alguns alts i baixos. Ara bé, a Santa Cristina d’Aro, les
dotacions han disminuït progressivament a partir del 2007, tal i com es reflecteix en la figura
següent:

Figura 3.5.12. Volums subministrats des del Sistema Sau-Susqueda-Pasteral (en milers de m3)
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Font: Web Consorci Costa Brava, 2010.
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L’altra part de l’aigua subministrada als municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro
procedeix dels diferents aprofitaments d’aigües subterrànies descrits anteriorment, a banda de
l’aigua procedent dels pous de Sant Feliu de Guíxols, de Calonge i dels pous propis de les
urbanitzacions de Can Reixac, Rosamar i el nucli de Solius.
L’evolució dels volums d’aigua subministrada a cada municipi es mostra a la taula i figures
següents:
Taula 4.5.2.Detall (m3/any) d’aigua potable subministrada. Període 2004-2009

Municipi

CastellPlatja
d’Aro

Santa
Cristina
d’Aro

Captacions

Volum subministrat (m3/any)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

912.687

1.069.338

Aigües subterrànies

1.101.050 1.046.970 1.223.566 1.148.847

Aigües superficials

1.743.200 1.643.800 1.662.200 1.739.400 1.708.700 1.772.000

Total

2.844.250 2.690.770 2.885.766 2.888.247 2.621.387 2.841.338

Aigües subterrànies

503.164

347.647

480.492

383.538

339.727

528.095

Aigües superficials

398.699

474.012

432.811

442.793

350.539

338.284

Total

901.863

821.659

913.303

826.331

690.266

866.379

Font: Aqualia, 2010.

Figura 3.5.12. Evolució del volum subministrat segons fonts d’origen
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Santa Cristina d'Aro
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Font: Aqualia i web Consorci Costa Brava, 2010.

Un fet especialment rellevant va ser que amb el boom urbanístic dels anys 80 l’aqüífer del
Ridaura es va veure afectat per la seva sobreexplotació, fet que va motivar un canvi en la gestió
dels recursos hídrics a finals dels 90. Va ser aleshores quan es va construir una conducció des
del sistema Sau-Susqueda-Pasteral per abastir a tota la Costa Brava, de manera que en els
darrers temps 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. A Castell-Platja d’Aro el 62% de l’aigua consumida és
procedent del Ter, en canvi, a Santa Cristina d’Aro suposa el 39% (any 2009). Cal dir però que
entre el 2000 i 2003 l’aigua derivada del Ter a Santa Cristina d’Aro va representar més del 60%,
assolint el seu màxim l’any 2003 amb un 97%, corresponent a un període de sequera important
arreu del país.

; La concentració de les fonts d’abastament municipals pot implicar que qualsevol
problemàtica en l’aqüífer del Ridaura pugui acabar afectant el conjunt de captacions. Un
exemple ha estat la salinització de l’aqüífer durant els anys 90.

També cal considerar el fet que una explotació elevada en el temps pugui comprometre
novament el subministrament futur dels municipis, malgrat que l’abastament actual amb
aigua del Ter garanteix ara per ara el seu proveïment.

Potabilització i distribució
La potabilitzadora de Montfullà tracta l’aigua procedent del Pasteral II des d’on se subministra
aigua potable en baixa als municipis de Girona Salt i Sarrià de Ter i, en alta, a Bescanó,
Vilablareix, Sant Julià de Ramis, Quart i als municipis de la Costa Brava Centre.
El sistema de potabilització actual de l’aigua de Montfullà consisteix en una doble oxidació amb
diòxid de clor a l’entrada a planta amb el posterior pas per uns decantadors lamelars i filtres de
sorra, i una postcloració final amb ajustament del clor lliure.
Un cop l’aigua ha estat clorada passa a la xarxa de distribució de Girona, Salt i Sarrià de Ter. No
obstant, cal esmentar que des de novembre de 2006 hi ha instaurat un tractament amb carbó
actiu que permet que l’aigua d’abastament sigui encara de major qualitat.
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L’aigua procedent de la planta potabilitzadora, un cop tractada, es distribueix cap a 2 dipòsits
d’emmagatzemament. Des la planta de Montfullà surten dos ramals; un cap a Salt-Sarrià de Ter
i l’altra cap a la Costa Brava Centre (Llambilles, Cassà de la Selva, Llagostera, Sant Feliu de
Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Castell – Platja d’Aro, Calonge i Palamós). Al llarg del seu traçat,
hi ha tres dipòsits reguladors (Montfullà, Llagostera i Platja d’Aro).
L’aigua s’envia a la xarxa de transport de la Costa Brava i, per tant, fins a les respectives xarxes
de distribució de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, gestionades per Aqualia.
A continuació, i breument, es descriuen els processos de potabilització de l’aigua procedent de
les fonts pròpies, així com els sistemes de distribució de l’aigua potable a les respectives
xarxes de proveïment públic.
Castell-Platja d’Aro
Hi ha 2 zones de subministrament (ZS) i, per tant, 2 xarxes d’abastament: ZS Castell-Platja
d’Aro i ZS Urbanització Mas Ros.
La ZS Castell-Platja d’Aro subministra als nuclis de Castell d’Aro, Platja d’Aro, s’Agaró i a les
urbanitzacions. S’abasta a partir dels pous de Sant Feliu de Guíxols i de l’abastament en alta del
Consorci Costa Brava.
L’aigua que proveeix el Consorci Costa Brava, i que ja està tractada, es condueix fins al dipòsit
Ter, a partir del qual es distribueix d’una banda, a Calonge i a Palamós; i de l’altra, a la zona
baixa de Platja d’Aro (s’Agaró, Politur, los Pinos i Treumal de Dalt).
L’aigua explotada pels pous es condueix fins a l’estació de tractament d’aigües potables (ETAP)
situada en el marge esquerra del Ridaura, a la zona del parc dels estanys. Un cop a l’ETAP
l’aigua primerament es desinfecta (cloració) i, posteriorment, es tracta per eliminar l’excés de
ferro i manganès.
Per últim, l’aigua ja tractada es condueix per impulsió fins al dipòsit de capçalera Rocatell, de
440 m3 de capacitat i des d’on se subministra, per gravetat, a la part alta de Platja d’Aro (Vista
Alegre, Can Manel, Can Semi, Puig Romaní, Cim d’Aro i Mas Nou) i a Castell d’Aro.

ETAP Castell-Platja d’Aro

La xarxa de distribució és de tipus mixt i les canonades són dominantment de fibrociment
(80%), polietilè (15%) i fossa dúctil (5%).
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La ZS Urbanització Mas Ros s’abasta a partir d’un pou de titularitat municipal de Calonge (pou
riera), la gestió del qual recau en l’empresa SOREA. L’aigua explotada pel pou es condueix per
impulsió fins al dipòsit de capçalera de Mas Ros de 261 m3 de capacitat. En el dipòsit té lloc la
cloració i, posteriorment, l’aigua es condueix a la xarxa per gravetat des d’on es subministra a
la urbanització.
Els materials de les conduccions de la xarxa són 50% de fibrociment i 50% de PVC.

Santa Cristina d’Aro
A Santa Cristina d’Aro hi ha 5 zones de subministrament (ZS): la ZS Santa Cristina d’Aro, la ZS
Golf Club Costa Brava, la ZS Bell-lloc –Romanyà – Sant Miquel d’Aro – Vallrepós i la ZS
urbanització Rosamar i la ZS Solius - Can Reixach (no connectada a la xarxa municipal).
El sector de Santa Cristina d’Aro engloba al nucli urbà i a les urbanitzacions Roca de Malvet, les
Teules, Mas Trempat i Mas Pla. L’aigua de proveïment en aquest sector prové del Pasteral i es
condueix per impulsió fins a un dipòsit doble de capçalera de 1.000 m3 de capacitat (2 dipòsits
connectats de 600 i de 400 m3). L’aigua es desinfecta en el dipòsit general mitjançant hipoclorit
sòdic i, posteriorment, es transporta fins als respectius dipòsits reguladors a on té lloc una
post-cloració amb pastilles d’hipoclorit càlcic.
El sector del Golf Costa Brava s’abasta a través d’aigües subterrànies de l’aqüífer del Ridaura (2
pous pertanyents a Sant Feliu de Guíxols), emprant l’aigua del Ter únicament com a
recolzament en cas de necessitat. La xarxa del Golf i la de Santa Cristina estan connectades.
La xarxa de distribució de la ZS Golf Costa Brava és mallada amb conduccions de fibrociment i
PVC.
La ZS Bell-Lloc, Romanyà, Sant Miquel d’Aro i Vall Repòs es proveeixen a partir de dues
captacions d’aigües subterrànies que exploten l’aqüífer del Ridaura i, si s’escau, amb aigües
superficials del Ter. L’aigua explotada pels pous es condueix fins a un dipòsit de capçalera, on
es desinfecta amb pastilles d’hipoclorit càlcic. Posteriorment, l’aigua es distribueix per gravetat
directament a la xarxa de proveïment.
La xarxa de distribució de Bell-lloc té dues fases diferenciades amb una xarxa de distribució
indenpendent, de manera que mentre Bell-lloc I té canonades de polietilè, Bell-lloc 2 les té
encara de fibrociment.
La xarxa de distribució de Vallrepós és parcialment ramificada i amb conduccions de polietilè.
La xarxa de distribució de la ZS Santa Cristina d’Aro és ramificada i, malgrat ser dominantment
de fibrociment, presenta encara trams amb polietilè i PVC (residual) atenent a una antiguitat de
50 anys.
La ZS Rosamar i Canyet s’abasta de pous de Sant Feliu de Guíxols. La xarxa és de tipus mixt i
no es disposa de dades sobre els materials de construcció.
L’aigua procedent de Sant Feliu de Guíxols es condueix per impulsió fins al dipòsit de Mas Rifà
de 432 m3 i posteriorment al dipòsit regulador de Rosamar per gravetat on es clora abans de
distribuir-se per xarxa.
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La ZS Solius -Can Reixach es proveeix a partir d’una captació d’aigües subterrànies, que també
subministra de manera parcial a les urbanitzacions Rosamar i les Teules. No es disposa
d’informació sobre la infraestructura existent.

; L’antiguitat de les xarxes de proveïment fa que encara restin trams de conduccions amb
fibrociment i PVC, materials actualment en desús. Cal doncs, una renovació progressiva de
les xarxes de distribució.

Subministrament d’aigua potable
Les diverses xarxes de proveïment públic abasten la pràctica totalitat dels termes municipals.
D’aquesta manera a Castell-Platja d’Aro se subministra als nuclis de Castell d’Aro, Platja d’Aro i
s’Agaró; i a les urbanitzacions Mas Nou, Cim d’Aro, les Suredes, Puig Romaní, els Pins, la
Gramoia, Can Manel, Mas Semi.
I, en el cas de Santa Cristina d’Aro, al nucli urbà, al Golf Costa Brava i les urbanitzacions de Belllloc, Sant Miquel d’Aro, Vall Repòs, les Teules –que s’abasta també de Sant Feliu de Guíxols-,
Mas Trempat, Roca de Malvet i Mas Pla. Les urbanitzacions de Rosamar, Mas Reixach i Solius
s’abasten de fonts pròpies.
El conjunt d’ajuntaments proveeixen aigua potable a un total de 16.120 abonats (any 2009)
distribuïts per municipis de la següent manera:

Taula 4.5.4. Evolució del nombre d’abonats per municipis. Període 2004-2009

Municipi
Castell-Platja d’Aro
Santa Cristina d’Aro
Total àmbit d’estudi

Nombre abonats/comptadors
2004

2005

2006

2007

2008

2009

12.122

12.647

12.833

12.880

12.991

13.045

2.681

2.734

2.871

2.968

3.066

3.075

14.803

15.381

15.704

15.848

16.057

16.120

Font: Aqualia, 2010.

El rebut de l’aigua dels diferents municipis, corresponent als abonats que destinen l’aigua a
usos domèstics, és el model tipus en l’actualitat i la factura es pot dividir en dos conceptes:
aigua potable i
tributs de la Generalitat de Catalunya.
En primer terme s’inclou un apartat referent a l’aigua potable pròpiament dita, on s’inclouen els
diferents blocs o trams de consum. En el cas de Castell-Platja d’Aro es factura segons un mínim
de consum i l’excés. El consum mínim a partir del qual es factura es determina en funció del
calibre del comptador, de manera que a menor calibre, menys m3 de mínim hi ha fixat. A Santa
Cristina d’Aro la facturació és sensiblement diferent. En cas del nucli de Santa Cristina d’Aro es
fixa un mínim i 3 trams de consum, mentre que al Golf i a les urbanitzacions Bell-Lloc,
Romanyà, Sant Miquel d’Aro i Vall Repòs no hi ha definit cap mínim de consum.
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A banda del consum, s’inclouen la quota fixa de servei i les quotes de conservació de
comptador –variables a cada municipi– i l’IVA corresponent a l’aigua (7%) i al comptador (16%).
En segon terme s’inclouen els tributs de la Generalitat de Catalunya corresponents al Cànon de
l’Aigua, regulat pel Decret 3/2003 de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la
legislació en matèria d'aigües de Catalunya.
L’abril del 2005 varen entrar en vigor les noves modificacions en el Cànon que, d’una banda,
introdueix un tercer tram de consum per afavorir les persones que fomenten l’estalvi d’aigua i,
d’altra banda, ajusta la base imposable a la dotació bàsica per habitatge que passa a ser de 3
membres en comptes de 4 com fins ara.
A Castell-Platja d’Aro la facturació és bimestral i el rebut inclou, a banda de la quota fixa en
concepte de conservació de comptador, les taxes de sanejament i de recollida de les
escombraries. A Santa Cristina d’Aro, en canvi, la facturació és trimestral i només inclou la taxa
de clavegueram.

b) Qualitat de l’aigua d’abastament
•

La xarxa d’aigua potable

La normativa bàsica d’aplicació en el servei d’abastament d’aigua potable és a nivell estatal i
està inclosa en el Reial Decret 140/2003 de 7 de febrer, BOE número 45 de 21.02.03,
d’harmonització amb la Directiva 98/83/CE de 3 de novembre. En aquesta normativa s’estipula
que totes les aigües destinades a consum humà han de satisfer els criteris de qualitat de
l’annex I, completats amb proves analítiques i amb les seves corresponents metodologies que
es descriuen en els annexos IV i V. Aquesta normativa deroga el RD 1138/1990 de 14 de
setembre i fixa les normes tècnico-sanitàries per a la captació, tractament, distribució i control
de qualitat de les aigües de consum públic.
El RD 140/2003 estableix en diversos annexos els (1) paràmetres i valors paramètrics que han
de complir les aigües potables:
-

Annex A.-Paràmetres microbiològics.

-

Annex B.-Paràmetres químics que es controlen segons les especificacions del producte.

-

Annex C.-Paràmetres indicadors.

-

Annex D.-Radioactivitat.

Així com (2) les normes UNE-EN de substàncies utilitzades en el tractament d’aigua de consum
humà, (3) dades dels laboratoris de control de la qualitat de l’aigua de consum humà, (4) els
mètodes d’assaig:
-

A.-Paràmetres pels quals s’especifica els mètodes d’assaig.

-

B.-Paràmetres pels quals s’especifiquen les característiques dels resultats.

-

C.-Paràmetres pels quals no s’especifica cap mètode d’assaig.

i (5) la periodicitat i el nombre mínim de mostres de cada sistema d’abastament segons el
volum d’aigua tractada.
Les diferents xarxes d’aigua potable proveeixen d’aigua a una població de 15.701 habitants
(segons padró any 2009) amb un total d’abonats de 16.120. Per aquest motiu, els ajuntaments
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i, per extensió les empreses concessionàries, han de dur a terme les corresponents analítiques
de l’aigua d’abastament, atenent als criteris fixats per la legislació vigent per a la seva població,
tot oferint les garanties sanitàries pertinents.
L’estudi i anàlisi de la qualitat de l’aigua d’abastament de cadascun dels municipis s’ha dut a
terme en base a les darreres proves analítiques facilitades per l’empresa gestora del servei
d’aigües. Els principals paràmetres analitzats corresponen a caràcters microbiològics,
organolèptics, físicoquímics i relatius a substàncies no desitjables entre els que cal destacar
l’amoni, el ferro i el manganès. L’aigua distribuïda per la xarxa de proveïment pública és de
bona qualitat, en tant que els paràmetres habituals es troben dins la normalitat, complint amb
les especificacions de Reial Decret 140/2003.
Des del Departament de Salut, a través del seu Programa de vigilància i control sanitari de les
aigües de consum humà, es fan seguiments a totes les xarxes de proveïment públic, amb
freqüència variable (trimestral, semestral o anual), en funció dels abastaments i la qualitat.
Les recomanacions efectuades des del Departament de Salut i seguint els criteris que fixa el
RD140/2003 són (1) que tots els ajuntaments disposin d’un bon registre de manteniment de
les instal·lacions i d’un registre d’incidències, (2) que elaborin un protocol d’autocontrol i
gestió d’acord amb el programa de vigilància i control sanitari de les aigües de consum humà,
(3) que totes les captacions estiguin degudament identificades i amb els corresponents
perímetres de protecció, (4) que duguin a terme el manteniment dels dipòsits; i finalment, (5)
que es registrin en el Sistema d’Informació Nacional d’Aigües de Consum (SINAC) segons
normativa vigent.

; Les principals incidències detectades en relació a la qualitat de l’aigua d’abastament se

centren especialment en concentracions anòmales d’amoni en alguns dels pous situats en
els marges del Ridaura i elevades concentracions de ferro i manganès que ha motivat la
instauració de sistemes de tractament per procedir a la seva eliminació.

•

Abastament de fonts pròpies

En l’àmbit d’estudi existeix un nombre abundant d’abastaments, degudament legalitzats o no,
mitjançant fonts pròpies destinades a ús agrícola, ramader, recreatiu, fins i tot, domèstic dels
masos i habitatges aïllats existents en el territori. Segons dades facilitades per l’Agència
Catalana de l’Aigua, en el seu Registre d’Aigües hi figuren un total de 201 concessions amb un
volum total concedit de 2.447.224 m3/any (vegeu capítol 3.4.Hidrogeologia).
Les dades de la qualitat de l’aigua dels abastaments de fonts pròpies no són disponibles per
part dels ajuntaments o de les diferents empreses subministradores, atès que els controls de la
potabilitat d’aquestes aigües no estan establerts a la normativa i, per tant, depenen de la
voluntat dels mateixos interessats. Per aquest motiu, no és possible disposar d’informació
relativa a aquestes fonts d’abastament.
•

Fonts naturals

Segons el Departament de Salut, una font natural és qualsevol captació d’aigua no utilitzada
amb finalitat comercial i no connectada a cap subministrament públic, que de forma habitual,
és utilitzada per la població per al proveïment d’aigua de consum humà, sense tractament
previ.
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La presència de fonts naturals en el territori que ens ocupa és fins a cert punt destacable, i per
aquest motiu únicament es farà referència a aquelles fonts considerades de concurrència
pública, la responsabilitat de les quals recau en l’Ajuntament.
D’ençà de l’entrada en vigor del Reial Decret 140/2003 i del Programa de vigilància i control
sanitaris de les aigües de consum humà, elaborat pel Departament de Salut al desembre 2005,
el seguiment analític de les fonts considerades d’alta freqüentació passa a ser competència
directa dels ajuntaments, els quals han d’informar de forma suficient als usuaris sobre la seva
qualitat sanitària. Aquest programa ofereix una sèrie de recomanacions en relació al control de
fonts naturals d’elevada freqüentació, d’acord amb el RD140/2003.
Els autocontrols recomanats als ajuntaments són 2 anàlisis de control anuals en aquelles fonts
que es consideren de freqüentació estable i 2 controls anuals més, un dels quals s’ha de fer a
l’inici de la cada temporada alta, per aquelles fonts que tenen un increment de freqüentació
estacional. També, en ambdos casos es recomana la realització d’una analítica completa cada 5
anys. Correspon a cada consistori doncs, censar i determinar quines són les fonts de
freqüentació estable o estacional i informar als usuaris de la seva qualitat.
Segons informació facilitada per l’Agència de Protecció de la Salut, en les dades més recents
–correponents a l’any 2006- dels seus arxius hi ha registrades les següents fonts naturals:

Taula 4.5.9. Relació de fonts naturals censades al Departament de Salut. Any 2006
Municipi

Font
Font de la Vallvanera

Castell-Platja d’Aro

Font del Ferro
Font de Mas Marsillac
Font Bell-lloc o de Ribas
Font Cala Canyet
Font de la Castanyeda

Santa Cristina d’Aro

Font de Panedes
Font d’en Guitó
Font Picant
Font d’en Pi
Font Josepa de Romanyà

Font: Agència de Protecció de la Salut, 2010.

En el cas concret de Santa Cristina d’Aro es disposa de dades analítiques corresponents al
tercer trimestre de 2009. Tanmateix cal assenyalar que a banda de les fonts censades, també
s’analitzen la font del Prat i la font dels Caçadors o font Fresca. Segons els resultats analítics les
úniques fonts que són aptes per al consum humà són les fonts de la Sra. Ribas i la d’en Güitó.
Pel que fa a la font del Prat no raja (any 2009).

; No hi ha dades recents sobre l’estat qualitatiu de les fonts de Castell-Platja d’Aro i Santa

Cristina d’Aro. Els ajuntaments han de vetllar per la qualitat sanitària de les fonts naturals
d’elevada freqüentació. Aquestes han d’estar degudament retolades –segons si són aptes o
no pel consum humà– i cal que estiguin protegides des del punt de vista higienicosanitari
per tal d’evitar la contaminació de les aigües naturals.
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c) Usos i consums d’aigua
Una part molt important del consum d’aigua dels municipis es realitza a través de les xarxes
d’abastament municipal. No obstant, es constata la presència de pous particulars que destinen
l’aigua majoritàriament a l’abastament dels habitatges i masos aïllats existents en l’àmbit
d’estudi. Tanmateix, l’ús de l’aigua es destina a reg agrícola, a algunes activitats econòmiques
industrials i ramaderes, i fins i tot, a ús recreatiu.
Altrament, les aigües superficials de les rieres poden ser utilitzades per al reg agrícola però
amb un volum poc significatiu atès el seu caràcter marcadament estacional.

Aigua potable de xarxa
Bona part de l’aigua que se subministra a través de la xarxa d’abastament en els municipis és
per a ús domèstic, encara que no es diferencia amb l’ús industrial ni el municipal.
L’evolució del consum d’aigua de la xarxa pública a cadascun dels municipis ha estat molt
similar, per bé que amb un ordre de magnitud diferent. Els diversos alts i baixos en el consum
domèstic (observables a la figura 4.5.2) són motivats per les variacions pluviomètriques anuals,
per l’elevada estacionalitat de la població i per la presència de segones residències.
En general el consum d’aigua durant els dies laborals es manté constant, mentre que els caps
de setmana aquest augmenta, sobretot per l’augment de població de segones residències. Les
variacions a l’estiu i a l’hivern són les que es donen habitualment, és a dir, un major consum als
mesos d’estiu coincidint amb el període estival més freqüent. En aquest sentit l’augment de la
demanda a Castell-Platja d’Aro s’estima al 400%, mentre que a Santa Cristina d’Aro és d’un
150%.

Figura 4.5.2. Evolució dels consums d’aigua potable (en m3). Període 2004-2009
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Font: Aqualia, 2010.
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A l’hora d’avaluar el consum d’aigua municipal s’ha de tenir present el volum d’incontrolats.
L’ús del terme “incontrolats” és motivat perquè es tracta d’un volum d’aigua que la companyia
realment no ha controlat, el qual pot englobar:
-

errors de comptador en casos de volums molt reduïts,

-

buidat de trams de canonades per reparacions,

-

possibilitat que en ocasions es puguin omplir dipòsits, hidrants,…, sense comptador,

-

connexions al carrer en què no s’hagi posat el comptador portàtil,

-

consums dels equipaments municipals,

-

i fuites en la xarxa.

Per aquest motiu els incontrolats són realment pèrdues de la xarxa i volums d’aigua inclosos en
els supòsits anteriors o en altres com, fins i tot, possibles connexions fraudulentes no
detectades.
A la taula 4.5.11 es mostren les dades disponibles en relació als volums subministrats i
registrats per a cadascun dels municipis. Cal advertir, però, que aquests valors no inclouen els
consums de les urbanitzacions no gestionades per Aqualia, que s’abasten de fonts pròpies (Can
Reixac i Solius), de la compra en alta a municipis veïns, com és el cas de Mar Ros (Calonge) i de
Rosamar (Sant Feliu de Guíxols).

Taula 4.5.11. Volums d’aigua posats en xarxa, registrats i incontrolats a la xarxa d’abastament municipal.
Període 2004-2009
Municipi

Castell-Platja
d’Aro

Santa Cristina
d’Aro

Any

Posats en xarxa (m3)

Registrats (m3)

Incontrolats (m3)

Incontrolats (%)

2004

2.844.250

2.251.020

593.230

20,86

2005

2.690.770

2.158.413

532.357

19,78

2006

2.885.766

2.331.738

554.028

19,20

2007

2.888.247

2.290.701

597.546

20,69

2008

2.621.387

2.048.263

573.124

21,86

2009

2.841.338

2.322.077

519.261

18,28

2004

901.863

680.997

220.866

24,49

2005

821.659

682.805

138.854

16,90

2006

913.303

739.479

173.824

19,03

2007

826.331

681.466

144.865

17,53

2008

690.260

548.248

142.012

20,57

2009

866.379

648.419

217.960

25,16

Font: Aqualia, 2010.
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Si es té en compte que habitualment en les xarxes d’abastament d’aigua els valors dels
incontrolats acostumen a ser de l’ordre del 20%, es pot afirmar que en els dos municipis el
valor dels incontrolats és en general òptim. No obstant, si s’analitza xarxa per xarxa, aquests
incontrolats superen aquest llindar d’acceptació, degut sobretot a que en el càlcul global de tot
el municipi, les deficiències en l’estat de les xarxes d’algunes de les urbanitzacions, fa
augmentar el valor mitjà. És el cas de la urbanització de Bell-lloc-Romanyà (Santa Cristina d’Aro)
on els incontrolats poden suposar fins al 40% atenent a l’estat deficient de la xarxa o el Mas
Nou (Castell-Platja d’Aro). Per contra, a la urbanització Vallrepós (Santa Cristina d’Aro) s’ha
renovat tota la xarxa de manera que s’han reduït les pèrdues fins a un 6%.
Val a dir que les actuacions de millora i renovació progressiva de la xarxa de proveïment
pública, així com un control més exhaustiu i periòdic de les fuites permetria reduir aquests
percentatges.

; El volum d’incontrolats a les xarxes de proveïment públic de Castell-Platja d’Aro i Santa

Cristina d’Aro es troben dins la normalitat. No obstant, en algunes urbanitzacions amb
xarxes força antigues, aquest volum pot superar el 20%. Cal una renovació progressiva de
les xarxes deficients i anar substituïnt el fibrociment per polietilè, més resistent i durador.

; Les empreses gestores dels respectius municipis fan un manteniment correctiu de la xarxa,
de manera que no es necesita dur a terme campanyes per detectar fuites.

Finalment, s’han estimat els consums unitaris d’aigua per a l’any 2009 i per a cadascun dels
municipis a partir de les dades de què s’ha disposat:

Taula 4.5.12. Consum unitari d’aigua per municipi. Any 2009
0

200

400

600

800

Castell-Platja
d'Aro

Santa Cristina
d'Aro

Font: Elaboració pròpia.

Val a dir que la dotació que es té en compte a Catalunya a l’hora de fer qualsevol treball
relacionat amb abastament d’aigua és de l’ordre dels 200 l/persona.dia. Segons això, i a partir
del gràfic anterior, es pot observar com ambdós municipis disten molt d’aquesta dotació.
Un factor que sens dubte condiciona aquest elevat consum unitari és l’existència de segones
residències i l’elevada estacionalitat de la població.
Si en aquest càlcul introduïm de manera més o menys aproximada una població flotant de
21.052 habitants (dades ETCA, Idescat), els consums es redueixen a 310 l/persona.dia per a
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Castell-Platja d’Aro. Es tracta encara de valors elevats però que associats a un model
d’habitatge residencial unifamiliar amb jardí i piscina estès sobretot a les urbanitzacions.
Pel que fa a Santa Cristina d’Aro, si prenem de referència una població flotant de 11.353
persones (Pla Director de l’Empordà, 2005), el consum es redueix a 167 l/persona.dia.

; Els consums unitaris de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro són molt elevats.

Aigües comercials
En aquest capítol es pretén fer un petit incís dedicat a les aigües que s’han comercialitzat o es
comercialitzen en l’àmbit d’estudi. En primer lloc, mencionar que des de 1906 fins als anys 60
es va comercialitzar l’aigua de la font picant de Santa Cristina d’Aro.
Altrament, cal citar l’aigua de Salenys, una aigua mineral gasificada de qualitat, declarada
mineromedicinal al 1946. Tradicionalment la font de Salenys ha estat un punt de trobada i de
gaudi per a les famílies del territori. L’any 2008 l’antiga planta embotelladora de Salenys va
reprendre la seva activitat, que va culminar al 1986 quan una avinguda de la riera de Salenys va
malmetre la deu. L’aigua de Salenys es va començar a comercialitzar al 1823 i no va ser fins al
1902 quan es va començar a embotellar. Actualment, del pou s’extreuen de l’ordre de 9.000
l/h d’aigua i es preveu embotellar uns 30.000 l/dia. L’aigua de Salenys es distribueix únicament
a minoristes i el 90% de la seva producció s’exporta al nord d’Europa.

Magatzem
manantial
Salenys.
Extret Catàleg Béns Protegits de
Santa Cristina d’Aro

Antic etiquetatge de l’aigua de Salenys

Fonts pròpies
La caracterització del medi físic tractada anteriorment en el capítol 3 i la voluntat d’intentar fer
un càlcul dels consums abastats de fonts pròpies, han fet necessària la compilació de totes les
dades disponibles per a l’elaboració d’un inventari de captacions existents en l’àmbit
supramunicipal. Per aquest motiu s’han sol·licitat totes les dades disponibles als diversos
registres de l’administració autonòmica que tenen alguna competència sobre l’aigua.
En relació als aprofitaments de fonts pròpies existents en l’àmbit territorial, cal remarcar que el
destacat nombre d’habitatges i masos aïllats fan preveure que el nombre de captacions no
inscrites en cap registre –situació habitual a bona part del territori català– sigui destacat, un fet
que podria significar que el càlcul del volum d’aigua explotat en el municipi procedent de fonts
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pròpies sigui de difícil quantificació. No obstant, es pot fer una valoració qualitativa segons els
diferents usos a partir de dades objectives.
En primer terme, el consum d’aigua procedent de fonts pròpies per a ús domèstic s’ha estimat
a partir de veïns no connectats a la xarxa pública d’aigua per a usos domèstics i assimilables.
Tenint en compte que la població dispersa i no connectada a xarxa d’abastament és d’unes 191
persones aproximadament (totes elles a Santa Cristina d’Aro) i considerant una dotació d’aigua
de 200 l/dia per persona, els consums d’aigua de fonts pròpies per a ús domèstic, i de petites
activitats econòmiques amb ús d’aigua també assimilable a domèstic s’han estimat en 13.943
m3/any.
Els consums industrials d’aigua provinents de fonts pròpies no s’han pogut determinar amb la
informació disponible. Malgrat tot, el fet que les indústries existents disposin de xarxa, en
principi, fa preveure que l’aprofitament mitjançant fonts pròpies no sigui excepcionalment
elevat. No obstant, a través de les declaracions d’ús i consum d’aigua de l’any 2009 efectuades
a l’Agència Catalana de l’Aigua, es considera un consum industrial en l’àmbit d’estudi de
l’ordre de 442.968 m3/any procedents de fonts pròpies (146.485 m3/any a Castell-Platja d’Aro i
296.483 m3/any a Santa Cristina d’Aro.
El consum d’aigua de fonts pròpies per a reg agrícola s’ha estimat en base a la superfície
agrícola de regadiu existent a tot l’àmbit. En aquest sentit es disposa de les dades del
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) corresponents a l’any 2008 (vegeu
capítol 5.4. anàlisi del sector primari), segons les quals hi ha registrades 139 hectàrees de
conreus de regadiu.
Atenent a unes dotacions habituals en aquesta àrea d’1 l/segon i ha, a 200 dies de reg l’any i
una mitjana teòrica de reg de 8 hores/dia de reg, s’han calculat unes necessitats hídriques per
les 139 hectàrees estimades de 800.640 m3/any que s’estarien proveint de fonts pròpies.
L’estimació del consum d’aigua destinat a usos ramaders s’ha fet en base a les dades de caps
de bestiar registrades pel DAR (vegeu capítol 5.4 anàlisi del sector primari). Atès que no
existeixen xifres prou fiables de dotació per cada tipus de cap de bestiar s’ha fet una estimació.
En aquest sentit, les dades aportades indiquen que hi ha censat a tot l’àmbit d’estudi: 394 caps
de bestiar, entre boví, equí i porcí; 230 caps de cabrum i oví i 317 caps d’aviram.
Tenint en compte unes dotacions de 20, 10 i 1 l/cap i dia respectivament, es conclou que el
volum explotat (previsiblement de fonts pròpies) per a ús ramader pot ser de 2.876,2, 839,5 i
115,705 m3/any, respectivament, xifra que representaria un volum total anual de 3.831 m3
anuals destinats a usos ramaders. Finalment, cal afegir que no ha estat possible el càlcul ni
l’estimació del volum d’aigua procedent de fonts pròpies que es destina a usos com pot ser el
reg d’horts i altres.
A continuació es comparen els volums d’aigua provinents de fonts pròpies que figuren com a
concedits al registre de l’Agència Catalana de l’Aigua i els estimats en base a dades reals. En
aquesta comparació cal considerar que les dades disponibles corresponen a diferents anys, tot i
que no es preveuen canvis substancials que no en permetin abstreure una visió comparativa.
Cal notar com en la majoria dels casos el volum estimat és superior a l’inscrit.
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Taula 4.5.16. Comparació de volums declarats/estimats (m3/any) procedents de fonts pròpies
Ús de l’aigua

Estimat

Inscrit (ACA)

Domèstic

13.943

128.455

Ramader

3.831

-

Agrícola

800.640

80.097

-

674.500

Industrial

442.968

13.290

Recreatiu

-

8.000

Reg

Font: Elaboració pròpia, 2010.

; En l’àmbit d’estudi, molt probablement, hi ha aprofitaments que no estan degudament
inscrits al Registre d’Aigües.

Aigües residuals
L’ens responsable del sanejament a Catalunya des de l'any 1998 és l’Agència Catalana de
l’Aigua, entitat adscrita al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
El sanejament dels municipis s’emmarca, com el de la totalitat de municipis de Catalunya, en el
Pla de Sanejament de Catalunya (Decret 337/1982, de 27 d’abril), recolzat per altres normatives
d’àmbit territorial com el Decret 116/1984, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Pla de Sanejament
corresponent a l’àmbit territorial “zones 2 i 3” i el seu règim econòmico-financer.
El Decret Legislatiu 1/1988 de 28 de gener aprova la refosa dels preceptes de la Llei 5/1981, de
4 de juny, i la Llei 17/1987, de 13 de juliol, en un text bàsic únic.
Hi ha altres normatives de caràcter important a Catalunya que afecten a ambdós municipis com
el Decret 328/1988 d’11 d’octubre, d’aqüífers protegits.
Finalment, el Decret 83/1996, de 5 de març sobre mesures de regularització d’abocaments
d’aigües residuals afecta als particulars i activitats econòmiques que aboquen les seves aigües
directament al domini públic hidràulic.

a) Els abocaments
Els abocaments d’aigües residuals poden ser de dos tipus: (1) abocaments directes al domini
públic hidràulic, l’autorització dels quals és competència de l’Agència Catalana de l’Aigua, i (2)
abocaments a la xarxa de clavegueram, l’autorització dels quals és competència de la mateixa
Agència per bé que la connexió a la xarxa és municipal.
La major part de particulars i establiments del municipi estan connectats al sistema públic de
sanejament, tot exceptuant els habitatges aïllats existents que, davant la dificultat tècnica i
econòmica de fer arribar la xarxa de col·lectors, acostumen a tenir fosses sèptiques. En l’àmbit
de la present Agenda 21 s’hi localitzen alguns nuclis de població –a banda dels masos i cases
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aïllades– on no hi arriba la xarxa i on la única forma de sanejament possible és a través de
fosses sèptiques. Es tracta en concret, de les urbanitzacions de Bell-Lloc, 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).
La presència d’una estesa xarxa de sanejament justifica els 5 sol·licituds d’autorització
d’abocament a llera pública de les quals existeix constància a l’Agència Catalana de l’Aigua.
D’acord amb les bases de dades existents al Departament d’Autorització d’Abocaments,
consten els següents establiments amb autorització d’abocaments d’aigües residuals
industrials:

Castell-Platja d'Aro:
Endesa Distribución, SL
Parcs Aquàtics de la Costa Brava, SL
Santa Cristina:
Ridelbamar, SL
Mas Salvador, SA
Institut de Religioses de Sant Josep de Girona-Residencia Santa Elena

; Tot i que en l’àmbit d’estudi disposa de depuradora, hi ha constància de 5 sol·licituds per
a abocar a medi hídric.

b) El sistema de sanejament
El sistema de sanejament a ambdós municipis està constituït per una xarxa de col·lectors que
recullen les aigües residuals i pluvials, les quals posteriorment s’aboquen directament al domini
públic hidràulic, o a l’estació depuradora de Castell-Platja d’Aro.
La xarxa de sanejament en baixa és mantinguda pels respectius ajuntaments, i recullen les
aigües domèstiques, comercials-industrials i pluvials dels seus municipis. Tot seguit es descriu
breument les característiques d’ambdues xarxes.

La xarxa de clavegueram municipal té 30 anys. Pel que fa a la seva tipologia
és un 90% separativa i un 10% unitària. Pel que fa als materials de
construcció un 88% és de formigó, 10% és PVC i el 2% restant és de polietilè.

Castell-Platja d’Aro

Les aigües residuals que genera el municipi es condueixen a la depuradora
de Castell-Platja d’Aro per ser tractades.
Un dels principals problemes a la xarxa de sanejament municipal és la
insuficiència de desguàs en cas de pluges fortes, que en alguns casos genera
l’aixecament d’embornals.

Santa Cristina d’Aro

La xarxa de sanejament municipal és separativa en un 70% i té una antiguitat
d’uns 50-60 anys. El material de construcció és de formigó.
Les aigües residuals que genera el municipi són conduïdes a la depuradora
de Castell-Platja d’Aro.
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; L’antiguitat de les xarxes de sanejament municipal fa que encara restin trams amb
materials poc adequats, motiu pel qual es generen pèrdues importants.

c) Tractament de les aigües residuals
A l’àmbit d’estudi es localitza l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Castell-Platja
d’Aro.
Aquesta va entrar en funcionament l’any 1983 i està
gestionada per l’Empresa Mixta d’Aigües de la Costa Brava. Se
situa al S del nucli urbà de Castell d’Aro, en el marge esquerra
del Ridaura.
Té una capacitat de tractament de 35.000 m3/dia i està
dissenyada per uns 221.083 habitants equivalents.
El tipus de tractament és biològic amb tractament terciari i dóna servei als municipis de CastellPlatja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro. En total abraça una població sanejada
de 35.468 habitants.
El Programa de Sanejament de les Aigües Residuals Urbanes (PSARU) de 2005 –i actualitzat a
2007–, de l’Agència Catalana de l’Aigua, contempla la instauració d’un sistema de digestió
anaeròbia amb autogeneració d’energia elèctrica a Castell-Platja d’Aro per a l’horitzó temporal
2009-2014.
El destí final de les aigües residuals és el Ridaura (per part de l’efluent secundari i l’excés
d’efluent terciari), el mar a través d’un emissari submarí, i la reutilització per a usos de reg
després del tractament terciari.

d) Procés de tractament de les aigües residuals
Una EDAR és una instal·lació on l'aigua residual és sotmesa a un procés (físic, químic i/o
biològic) amb la finalitat d’eliminar, en primer lloc, la matèria en suspensió, les substàncies
col·loidals i, per últim, les substàncies dissoltes.
Les EDAR acostumen a tenir dues línies de treball: la línia d’aigua i la de fangs que a grans trets,
funcionen tal i com segueix:
-

Bombament i pretractament (A i B). Es bomben les aigües fins al pre-tractament consistent en un pas
de reixes de grollers i fins, dessorrador-desgreixador. Amb aquest pretractament s’eliminen les sorres,
olis i greixos

-

Tractament biològic (C). Té lloc mitjançant una decantació primària.

-

Decantació secundària i recirculació (D). Els fangs activats es decanten, recirculen i els excedents es
bomben a un espessidor.

-

Espessidor (E). Els fangs en excés s’espesseixen per gravetat, per tal d’augmentar-ne la concentració.

-279-

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

-

Sitja de fangs (F). Un cop deshidratats els fangs es van acumulant en un contenidor a partir del qual
es destinen segons la seva qualitat a ús agrícola o bé van a abocador.

-

Tractament terciari amb eliminació de nutrients (G).- S’instaura l’any 1998. El procés consisteix en
una filtració oberta de llit pulsat, sistema hydroclear, sistema de desinfecció per llum ultraviolada i una
postcloració final. Actualment està en fase de projecte l’ampliació del tractament terciari.
Figura 4.5.4. Esquema del procés de tractament de les aigües residuals.

C

D

B

G

Línia d’aigua

E
A

Línia de fangs

F
Font: Web del Consorci Costa Brava S.A, 2010.

e) Caracterització de les aigües residuals
L’EDAR de Castell-Platja d’Aro tracta totes les aigües procedents dels municipis de Castell-Platja
d d’Aro, Santa Cristina d’Aro i Sant Feliu de Guíxols. Tanmateix es tracten les aigües residuals
procedents de fosses sèptiques dels municipis consorciats que són recollides en cubes i
posteriorment transportades a la planta. L’any 2009 varen entrar un total de 616 camions
cisterna amb 4.322 m3.
Cal assenyalar però que en les dades disponibles no es té en compte la distinció entre aigües
domèstiques i industrials atès que en els col·lectors les aigües d’ambdós orígens
s’homogenitzen, fins i tot, amb les aigües pluvials.
La variabilitat en els cabals tractats a l’estació depuradora entre 2004 i 2008 (vegeu figura
4.5.5) s’interpreta en bona part deguda a les variacions pluviomètriques en aquest període, la
qual repercuteix en l’EDAR donada l’absència de xarxa separativa d’aigües. En general
s’observa un progressiu descens dels cabals tractats durant el període estudiat.
No es disposa de dades del volum d’aigua que procedent de cadascun dels municipis arriba a
l’EDAR. Malgrat tot, atenent a l’aigua que se subministra als municipis més de la meitat de
l’aigua tractada és procedent de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro.
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Figura 4.5.5. Evolució dels cabals tractats. Període 2004-2009
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Font: Consorci Costa Brava S.A, 2010.

Segons les dades de què s’ha disposat, les variacions estacionals en el tractament de les aigües
residuals són clarament observables, detectant un significatiu increment de l’aigua tractada
durant els mesos d’estiu quan s’incrementa la demanda d’aigua (vegeu taula 4.5.18 i figura
4.5.65). Cal destacar que els cabals reflectits corresponen a la suma del cabal d’entrada a
l’EDAR més el cabal aportat per les cubes.

Taula 4.5.18. Cabals mensuals i diaris tractats a l’EDAR de Castell-Platja d’Aro. Any 2008
Mes

Cabal mensual (m3/dia)

Cabal diari (m3/dia)

Gener

309.900

9.997

Febrer

237.070

8.467

Març

318.298

10.268

Abril

339.142

11.305

Maig

430.571

13.889

Juny

422.449

14.082

Juliol

472.470

15.241

Agost

556.620

17.956

Setembre

358.780

11.959

Octubre

271.000

8.742

Novembre

256.276

8.543

Desembre

291.314

9.397

Total

4.263.890

-

Mitjà

355.324

11.654

Font: Consorci Costa Brava S.A, 2010.
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Figura 4.5.6. Evolució dels cabals mensuals en m3/dia
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Font: Consorci Costa Brava S.A, 2010.

Tal i com es pot observar a la figura 4.5.6 l’EDAR de Castell-Platja d’Aro treballa habitualment
molt per sota de la seva capacitat de tractament, ja que té un cabal de disseny de 35.000
m3/dia.

Figura 4.5.6. Evolució dels cabals diaris en m3/dia
40.000
Cabal de disseny

30.000
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10.000

0
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M
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JL

A

S

O

N

D

Font: Consorci Costa Brava S.A, 2010.

; L’EDAR de Castell-Platja d’Aro treballa actualment per sota de la seva capacitat de
tractament.
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Qualitat de les aigües residuals d’entrada i tractades
Les dades de qualitat de les aigües d’entrada i de sortida de l’EDAR fan referència als
paràmetres que es controlen habitualment i són els que es mostren a continuació:

Taula 4.5.19. Mitjana anual dels principals paràmetres fisicoquímics analitzats en l’afluent (aigua
d’entrada, E) i en l’efluent (aigua de sortida, S). Període 2004-2008
MES

DQO

DBO5

EDAR

NTK

P total

NNO3

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

2004

289,75

7,4

500

40,1

219

5,7

46,3

21,0

12,49

5,3

-

2,0

2005

292,48

8,0

530

52,6

222

6,4

53,7

27,0

10,32

5,3

-

2,3

2006

311.21

7,3

517

49

202

5,6

47,4

22,1

8,95

3,2

-

6,0

2007

304,4

6,4

593

45,4

272

5,0

60,4

28,0

10,26

4,2

-

4,4

2008

291,56

7,8

581

49,6

259

5,6

55,4

27,0

9,01

4,1

6,7

Les unitats dels paràmetres analitzats corresponen a mg/L o ppm.
Font: Consorci Costa Brava S.A, 2010.

L’estudi més detallat de les dades de sortida indiquen com les concentracions de matèries en
suspensió (MES), demanda biològica en oxigen (DBO5), demanda química en oxigen (DQO),
nitrogen (NTK) i fòsfor (P total) es redueixen substancialment.
Les rendibilitats mitjanes per al període 2004-2008 són del 97,52% per a les MES, del 91,28%
per a la DQO, del 97,55% per a la DBO, del 52,53% per al nitrogen i del 56,80% per al fòsfor.

; La instauració del tractament terciari d’eliminació de nutrients ha permés reduir

notablement les concentracions de nitrogen i amoni, causants en anys anteriors de
tancament d’un pou situat aigües avall de la depuradora i recuperant la qualitat de les
aigües superficials del Ridaura.

Qualitat dels fangs generats
El procés de tractament dels fangs consisteix en (1) una digestió mitjançant aireació
prolongada, (2) un espessiment per gravetat i finalment (3) un assecat per centrífuga. En
definitiva, un cop generats, se’ls espesseix per augmentar-ne la concentració i posteriorment es
deshidraten (se'ls elimina l’excés d’aigua) per decantació i centrífuga a fi de deixar-los en
condicions per al posterior transport i ús.
Els fangs generats s’acumulen en contenidors i d’aquí es destinen íntegrament al
reaprofitament agrícola.
La quantitat de fangs generats a l’estació depuradora de Castell-Platja d’Aro durant el període
2004-2008 es mostra a la següent taula. Els valors que es reflecteixen corresponen a les
mitjanes mensuals i als totals anuals de tones de matèria fresca generades.
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Taula 4.5.18. Volum de fangs generats a l’EDAR de Castell-Platja d’Aro (en tones/any)
Mes

2004

2005

2006

2007

2008

Gener

373

194

345

435

405

Febrer

433

420

300

435

420

Març

467

512

360

405

390

Abril

332

466

375

315

605

Maig

437

437

465

450

420

Juny

556

464

570

660

360

Juliol

735

752

645

705

750

Agost

671

782

780

900

795

Setembre

553

510

480

645

645

Octubre

602

421

480

465

165

Novembre

241

343

240

405

240

Desembre
Mitjana
Total anual

457

268

315

375

345

488

464

446

516

462

5.856

5.569

5.355

6.195

5.540

Font: Consorci Costa Brava S.A, 2010.

L’aplicació agrícola directa dels fangs de depuradora pot ocasionar perjudicis al sòl, a l’aigua, a
la coberta vegetal i a la salut humana com a conseqüència de les elevades concentracions de
metalls pesants presents en aquests. Per aquest motiu els fangs han de complir, després
d’haver passat per un procés de digestió i compostatge, els límits establerts pel “Real Decreto
1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración en
el sector agrario” el qual transposa la Directiva del Consell Europeu 86/278/CEE. I el Decret
136/2009, d'1 de setembre, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones
vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de
gestió de les dejeccions ramaderes.
Els fangs generats a l’EDAR de Castell-Platja d’Aro compleixen, doncs, amb els límits de metalls
pesants establerts per la normativa.
Des de l’1 de gener de 2010 el gestor autoritzat per l’Agència de residus de Catalunya per a la
valorització en profit agrícola del fang és Narcís Oriol Regencós.
Els fangs 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, Vallllòbrega, Palafrugell, Mont-ràs, Calonge, Santa Cristina d’Aro, Tordera, Sils, Vidreres, Maçanet
de la Selva, Massanes, i Fogars de la Selva.

; Els fangs procedents de la depuradora de Castell-Platja d’Aro són aptes per a la seva
aplicació agrícola.

f)

Reutilització de les aigües residuals depurades

En l’actualitat les aigües residuals depurades a l’EDAR Castell-Platja d’Aro són reutilitzades per
a diferents usos. Més concretament es tracta de reg agrícola (hortes de Castell d'Aro i conreu de
-284-

DOCUMENT I
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

blat de moro a Solius), reg de camps de golf (Golf d'Aro i Golf Costa Brava), de jardineria
(Hapimag) i per a recàrrega de l’aqüífer del Ridaura. Cal assenyalar que durant la sequera de
l’any 2008 s'ha donat aigua mitjançat cubes per al reg del Pitch & Putt d'Aro, de jardins i usos
diversos en l'obra pública (compactació, control de pols, etc.).
La capacitat de tractament actual de la planta és de 600 m3/h. A la taula següent es mostren els
volums que s’han reutilitzat en els darrers anys:
Taula 4.5.19. Volums tractats destinats a reutilització (en m3).
2004

2005

2006

2007

2008

2009

899.500

944.100

981.800

868.000

779.900

993.400

Font: Consorci Costa Brava S.A, 2010.

; Les aigües residuals regenerades de la depuradora de Castell-Platja d’Aro són reutilitzades
per a reg agrícola, de centres de golf i de zones verdes, de manera que es contribueix a
minimitzar la sobreexplotació de l’aqüífer del Ridaura, a reduir el nombre d’abocaments a
medi hídric i a millorar la qualitat ecològica del riu.

Finalment, cal destacar que l’any 2008 el Consorci Costa Brava va redactar, per encàrrec de
l’Agència Catalana de l’Aigua, el projecte constructiu de canonada d’impulsió de l’aigua
regenerada a Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, amb l’objectiu d’ampliar i satisfer nous
usos no potables en entorns urbans, com el reg de zones verdes, la neteja viària, etc. D’altra
banda, es fa necessària l’ampliació del tractament terciari, el qual no s’ha iniciat encara per
manca de finançament.

Aigües pluvials
No es té constància de sistemes de recollida d’aigües pluvials en l’àmbit supramunicipal, sí
però sí que a nivell particular és habitual la presència de basses o dipòsits de recollida d’aigües
pluvials associades sobretot a explotacions agràries. No obstant, en el Registre d’Aigües de
l’Agència Catalana de l’Aigua no consta cap concessió relativa a l’aprofitament d’aigües
pluvials.
Cas apart són els camps de golf de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, que disposen de
llacs o basses de recollida d’aigües pluvials que es poden reaprofitar per al reg del camp de
golf.
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Balanç d’aigua
Any 2008

Entrades

Pluviometria

Abastament xarxa

Fonts pròpies

3.311.647
715.136

Agrícola

Ramader

Domèstic

Industrial

Recreatiu

800.640

3.831

13.943

442.968

8.000

2.596.511

Domèstic

EDAR
privades

Industrial

Captacions municipals
i fonts pròpies

Abocament

Incontrolats

Escolament/Infiltració

Usos

EDAR
4.263.890

Domini
Públic
Hidràulic

Font: Elaborat a partir de tota la informació compilada i utilitzada en el present capítol, 2010.
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4.6. Contaminació atmosfèrica
La contaminació atmosfèrica és un procés que s’inicia a partir de les emissions a l’aire des de
diferents focus emissors de contaminants i es troba condicionat pels processos de transport i
dispersió propis del medi atmosfèric.
L’anàlisi de la contaminació atmosfèrica dels municipis de l’Agenda 21 (Castell-Platja d’Aro i
Santa Cristina d’Aro) considera, d’una banda, les emissions (contaminants emeses per una font
determinada), i de l’altra, les immissions (presència de contaminants a l’aire que afecten a
diferents receptors).
Tot i que, en general, hi ha una certa correlació entre emissions i immissions, no són
necessàriament equivalents, ja que es poden donar processos a l’atmosfera que poden
transportar, dispersar, concentrar o, fins i tot, modificar la naturalesa dels contaminants.

Anàlisi dels principals focus emissors i estimació de les emissions
Les emissions atmosfèriques són difícils de quantificar, atès que majoritàriament solen ser
difuses (dels sectors industrials i domèstiques) o bé mòbils (del sector transport).
Se solen classificar en fonts naturals i fonts antropogèniques, malgrat tot, cal remarcar que a
escala planetària les fonts naturals (erupcions volcàniques, incendis forestals,...) contribueixen
a la contaminació global en un grau superior a les de tipus antropogènic (processos industrials,
calefaccions, trànsit,...). No obstant, per l’abast territorial d’aquest estudi només es prendran
en consideració les fonts d’origen antròpic. D’aquestes fonts, les més remarcables són el
trànsit motoritzat, els processos industrials, les fonts domèstiques i les procedents del sector
ramader.
En tots els casos, les emissions que es presenten s’han calculat a través de les dades del
consum energètic del capítol 4.9 Energia, emprant els factors d’emissió de contaminants que
mostra la taula següent. Aquests factors d’emissió són els més adients per a estimacions de
caràcter genèric i provenen del document publicat pel Departament de Medi Ambient i
Habitatge Metodologia per a l’avaluació de les emissions a l’atmosfera d’origen antropogènic,
exceptuant les difuses, a Catalunya.

Taula 4.6.1. Factors d’emissió de contaminants segons focus d’emissió i tipus de combustibles
(tones/Tep)
Sector

Font

CO2

SOx

NOx

CO

PST

COV

CH4

Gasolina

2,89

0,00243

0,03155

0,2162

0,0017

0,03196

-

Gasoil

2,98

0,005714 0,02292 0,02648 0,003548 0,00926

-

GLP

1,69

-

0,0018

0,0005

0,00053

0,00005 0,000053

Gasoil

3,04

0,019

0,0025

0,0012

0,00029

0,00034 0,000085

GN

1,05-2,33

-

0,0021

0,0042

0,00005

0,00048

Transport

Domèstic

-287-

0,00046

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

Sector

Indústria

Font

CO2

SOx

NOx

CO

PST

COV

CH4

GLP

1,69

-

0,0021

0,0005

0,00053

0,00048 0,000053

Gasoil

3,04

0,002

0,0025

0,0012

0,00029

0,00034

0,00085

Fueloil

3,04

0,0021

0,0074

0,0006

0,00051

0,00006

0,00013

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.

a)

Els mitjans de transport

El trànsit automobilístic representa el principal focus emissor de contaminants a l’atmosfera,
tant per les característiques com per la quantitat de contaminants emesos. Els productes
emesos pels automòbils són fruit de la combustió de gasoil o gasolina1 i de l’evaporació del
combustible sobretot en processos de reposició2.
La determinació de les emissions de contaminants emesos pel transport s’ha efectuat de forma
separada entre el trànsit interurbà (tot ell fruit de combustió de gasoil/gasolina del trànsit de
pas) i el trànsit urbà (produït en la seva gran majoria pel trànsit intern del municipi).
Per determinar quantitativament les emissions de contaminants procedents del transport en
vies urbanes s’ha calculat a partir de les dades del consum energètic del parc mòbil per
cadascun dels municipis i aplicant els factors de conversió de la taula 4.6.1, és a dir, sabent
quants TEP consumeix el sector transport (veure capítol 4.9 Energia), podem conèixer quantes
tones de compostos atmosfèrics s’emeten si s’apliquen els factors esmentats.
D’altra banda, per determinar quantitativament les emissions de contaminants procedents de
les vies interurbanes s’utilitzen les dades d’intensitats mitjanes de trànsit (IMT) disponibles
(veure capítol 4.4. Mobilitat). Per convertir les dades d’intensitat de trànsit a tones de
contaminant atmosfèric cal aplicar uns factors de conversió (vegeu-los a la taula següent).
Aquests factors varien en funció del combustible consumit (gasolina, gasoil) –s’ha considerat
que el 65% del consum és gasoil i el 35% gasolina–, i de la via per la qual transita, és a dir,
tenint en compte la velocitat del desplaçament. Aquests factors de conversió s’han obtingut del
CORINAIR 1990 (Core Inventory of Air Emissions Methodology).

Taula 4.6.2. Emissió de contaminants atmosfèrics del sector transport en funció del tipus de
vehicles en vies interurbanes
Contaminant

Gasolina

Gas-oil < 3,5 t.

Gas-oil > 3,5 t.

g/km

Xarxa interurbana

Xarxa interurbana

Xarxa interurbana

CO

15

0,8

7,3

NOx

2,7

1,2

7,4

PST

-

0,25

0,82

Compostos emesos: el monòxid de carboni (CO), els òxids de nitrogen (NOx), les partícules en suspensió (PST), els
fums negres (FN), el metà (CH4), alguns metalls pesants com el plom (amb clara reducció degut a la implantació de les
gasolines sense plom) i els òxids de sofre (SOx) en alguns vehicles de gas-oil.
2
Compostos emesos: els compostos orgànics volàtils (COVs) i grup principal dins dels hidrocarburs (HC).
1
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Contaminant

Gasolina

Gas-oil < 3,5 t.

Gas-oil > 3,5 t.

g/km

Xarxa interurbana

Xarxa interurbana

Xarxa interurbana

CH4

0,04

0,005

0,01

N2O

0,006

0,017

0,03

Entre 1,37 i 0,44 g/km

0,42

2,01

COVs

Nota: l’emissió de COVs es dóna per processos d’evaporació, no de combustió.
Font: CORINAIR90 (CORe INventory of AIR emissions methodology, 1990).

Així doncs, coneixent quants cotxes circulen al dia de mitjana (IMT), quants quilòmetres
recorren dins del municipi (longitud de les carreteres de les que es coneix la IMT dins del terme
municipal), i quant emet cada vehicle per cada quilòmetre recorregut (CORINAIR), s’obtenen les
emissions atmosfèriques de l’automoció interurbana dels diversos municipis.
La taula següent recull els resultats obtinguts per les emissions en vies urbanes i interurbanes,
segons la metodologia exposada.

Taula 4.6.3. Emissions de CO, NOx, N2O, PST, CH4 i COVs generades pel transport als municipis
diferenciant entre vies urbanes i vies interurbanes (en tones). Any 2008.

Municipi

CO

NOX

PST

CH4

COV

N2O

INT

URB

INT

URB

INT

URB

INT

URB

INT

URB

INT

URB

Castell-Platja
d’Aro

2.244,585

6,159

626,909

2,172

70,110

0,203

0,000

0,017

415,776

0,702

0,000

0,014

Santa
Cristina
d’Aro

1.105,071

14,798

308,645

5,289

34,517

0,495

0,000

0,041

204,698

1,700

0,000

0,033

Àmbit
d’estudi

3.349,66

20,96

935,55

7,46

104,63

0,70

0,00

0,06

620,47

2,40

0,00

0,05

URB = Vies urbanes, INT = Vies interurbanes.
Font: Elaborat a partir de les dades anteriors, 2010.
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Figura 4.6.1. Emissions de CO generades pel transport als municipis diferenciant entre
vies urbanes i vies interurbanes (en tones, escala logarítmica). Any 2008.

VIES INTERURBANES
2.500

Tn de CO emeses

2.000

2.244,6

1.500

1.000

1.105,1

500

0
Castell-Platja d'Aro

Santa Cristina d'Aro

VIES URBANES
20

Tn de CO emeses

16
14,799

12

8

4

6,160

0
Castell-Platja d'Aro

Santa Cristina d'Aro

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades anteriors. S’han agafat les emissions de CO a
tall d’exemple, per tenir una idea de la contribució de cada municipi, 2010.

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
d’Aro, amb un 33,2%, destaca a les vies urbanes, és a dir, el desplaçament intern del municipi
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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.
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.

Figura 4.6.2. Emissions de CO, NOx, N2O, PST, CH4 i COVs generades pel transport
als municipis (en %). Any 2008.

Percentatge de compostos emesos

100

80

60

40

20

0
Castell-Platja d'Aro
CO

NOX

Santa Cristina d'Aro
PST

CH4

COV

N2O

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades anteriors, 2010.

Tal i com s’observa en la gràfica anterior, els compostos atmosfèrics majoritàriament emesos
pel sector del transport són, en primer lloc, el monòxid de carboni seguit dels òxids de
nitrogen i els compostos orgànics volàtils.
D’altra banda, la combustió dels gasoils i gasolines provoca l’emissió de diòxid de carboni
(CO2) a l’atmosfera, gas que contribueix de forma important a l’efecte hivernacle i, per tant, al
canvi climàtic global. Les emissions de CO2 s’estimen a partir del consum d’aquest tipus
d’energia, calculat al capítol 4.9. Energia, i del factor d’emissió proposat pel Panel
Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, 1996) publicat a Guidelines per National
Greenhouse Gas Inventories (que es troba entre 2,87 i 3,20 tones CO2/TEP).
Si es realitza el càlcul corresponent, s’obtenen els següents valors:
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Taula 4.6.4. Emissions de CO2 generades pel transport als municipis (Tones). Any 2008
Municipi

Tn CO2 Totals

Castell-Platja d’Aro

71.435,4

Santa Cristina d’Aro

35.435,4

Àmbit d’estudi

106.870,8

Font: Elaborat a partir de les dades anteriors, 2010.

Figura 4.6.3. Emissions de CO2 generades pel transport als municipis (en tones). Any 2008
100.000
90.000
80.000

Tn de CO2 emeses

70.000
60.000

71.435,4

50.000
40.000
30.000

35.435,4

20.000
10.000
0
Castell-Platja d'Aro

Santa Cristina d'Aro

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades anteriors, 2010.

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.

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.

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.
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b)

Els processos industrials

Diferents activitats industrials generen un tipus característic d’emissions i de contaminants
atmosfèrics. Aquestes emissions varien segons el tipus de procés, la tecnologia emprada, o el
tipus i la qualitat de les matèries primeres utilitzades. A l’Annex I del Decret 322/1987, de 23
de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de
l’Ambient Atmosfèric, s’establia el Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminants de
l’Atmosfera (CAPCA), que englobava totes aquelles activitats industrials emissores de
contaminants, classificades en tres grups (A, B, C) de més a menys contaminants, a partir de
controls d’emissió periòdics que realitzava el Departament de Medi Ambient.
Aquest catàleg de les activitats potencialment contaminants de l’atmosfera ha quedat superat a
partir de l’entrada en vigor de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de
l’Administració Ambiental (IIAA) amb la qual es realitza un informe integrat de les emissions de
contaminants atmosfèrics, classificant les activitats contaminants de l’aire en els Annexos I i
II.1.
En aquest sentit, en l’àmbit concret d’estudi dels municipis de l’Agenda 21 no s’hi troba cap
activitat ni resolta ni tramitada en règim d’autorització segons l’Annex I de la IIAA (d’alta
incidència ambiental).
Pel que fa a les activitats tramitades i resoltes segons Annex II.1 (de mitja incidència ambiental)
als municipis de l’Agenda 21 s’hi conten 5 activitats, essent totes ubicades a Santa Cristina
d’Aro. La majoria de les classificades com Annex II.1 són activitats de la construcció, de gestió
de runes o activitats ramaderes de bestiar boví que, pel nombre de bestiar que concentren,
poden ser fonts contaminants de l’atmosfera. Tanmateix la majoria d’activitats dels municipi de
Santa Cristina d’Aro són activitats artesanals o comercials.
El municipi de Castell-Platja d’Aro actualment no té cap activitat tramitada segons l’Annex I
(d’alta incidència ambiental) ni segons l’Annex II.1 (de mitja incidència ambiental).
Posteriorment, el Departament de Medi Ambient i Habitatge va posar en marxa l’Inventari
d’emissions i fonts contaminants de Catalunya (EPER-CAT), en compliment de la Decisió de
la Comissió Europea 2000/479/CE i del “Document d’orientació per a la realització de l’EPER”
de la mateixa Comissió, segons el qual s’establia una llista de 50 contaminants que, en cas de
ser alliberats a l’atmosfera o a l’aigua, calia notificar per part dels establiments afectats. Els
centres productius que estan obligats a informar de les substàncies que emeten a l’atmosfera
són tots aquells inclosos en l’Annex I de la Directiva 96/61/CE (IPPC). Les substàncies a
declarar eren diferents segons el tipus d’activitat de cada centre i s’havien de notificar amb una
periodicitat anual. L’informe European Pollution Emission Register es va traduir a Catalunya com
EPER-CAT.
Actualment, el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha engegat el registre E-PRTR
(European Pollutant Release and Transfer Register), és a dir, el Registre Europeu d’Emissions i
Transferències de Contaminants, aprovat per la Comissió Europea el febrer de 2006. Aquest
nou registre substitueix l’inventari EPER anterior i amplia el seu camp d’actuació pel que fa a
activitats afectades i contaminants. A més afegeix emissions als sòls i també transferència de
residus. A l’Estat Espanyol els establiments afectats per la nova normativa han de notificar les
dades en el format especificat pel 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. Aquest Reial Decret especifica les activitats afectades pel nou registre E-
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PRTR (a l’Annex I), la llista de substàncies que cal notificar (Annex II) i la informació que cal
declarar de l’establiment i dades d’emissions (a l’Annex III).
Les principals diferències del PRTR respecte l’EPER són que 1) la llista de contaminants s’amplia
de 50 a 115, 2) que a més de les emissions a l’aire i a l’aigua s’haurà de declarar les emissions
al sòl i transferències fora dels establiments de residus, 3) que concentra informació sobre les
emissions difuses i 4) afegeix a les activitats considerades per l’EPER: les explotacions mineres
subterrànies i a cel obert de més de 25 ha, les depuradores urbanes de més de 100.000
habitants equivalents o les depuradores independents de més de 10.000 m3/dia i les
piscifactories de més de 1.000 tones/anys de peixos o crustacis entre d’altres.
El PRTR té com a finalitats:
Facilitar l’accés de la ciutadania a la informació sobre les emissions i la transferència
de residus dels principals establiments.
Estimular la indústria a millorar la seva actuació en matèria ambiental.
Fer el seguiment i avaluar l’impacte ambiental global de les activitats industrials i
altres fonts, publicant-ne les dades anualment.

A partir de la consulta del PRTR-CAT (Registre d'Emissions i Transferència de Contaminants de
Catalunya), anteriorment EPER-CAT, a la taula següent es recullen les dades disponibles per als
municipis no tenen activitats incloses en aquest registre.

Taula 4.6.5. Empreses incloses al PRTR-CAT i emissions de l’any 2008

Municipi

Santa
Cristina
d’Aro

Codi
centre

Nom de
l’establiment

5666

Dipòsit controlat
de Llagostera
(Solius)

Apartat
PRTR

Gestió de
Residus

Codi
subapartat
PRTR

Descripció Subapartat PRTR

Partícules
Totals en
Suspensió PST
en Kg/any

5.d

Abocadors de tot tipus de residus
que rebin més de 10 t/d o que
tinguin una capacitat total
superior a 25.000 t, amb exclusió
dels abocadors de residus inerts

1.162

Font: Web del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Registre PRTR-CAT, 2010.

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.

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).
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Les empreses classificades en els Annexes II.2 i III de l’esmentada Llei 3/98, de 27 de febrer, de
la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental són de competència municipal i es
gestionen des dels Consells Comarcals.

Actualment cap dels municipis de l’Agenda 21 disposa d’una ordenança específica

; relacionada amb la protecció del medi atmosfèric.

El càlcul de les emissions generades pel sector industrial als municipis de Castell-Platja d’Aro i
Santa Cristina d’Aro s’ha estimat a partir de les dades de consums energètics pels diversos
combustibles utilitzats (calculats al capítol 4.9. Energia) i dels factors de conversió presentats
en la taula 4.6.1. Les emissions derivades del consum d’energia elèctrica no es consideren aquí
ja que es generen en el punt de producció i no en el de consum, i en el cas de l’àmbit no hi ha
cap infraestructura de cogeneració d’energia elèctrica a partir de consum de combustibles (gas
natural, combustibles líquids,...).
Tanmateix, cal destacar que no s’ha pogut disposar dels consums de gas propà ni de gas butà
per part de l’empresa subministradora, tal com s’explica en el capítol 4.9 d’Energia, per la qual
cosa l’estimació que segueix respon al consum global de combustibles líquids (gasolina, gasoil
i fueloil) pel sector industrial.

A l’àmbit de l’Agenda 21 no hi ha cap instal·lació de cogeneració d’energia elèctrica o

; termoelèctrica.

Taula 4.6.6. Emissions de compostos atmosfèrics generats per la indústria (en tones). Any 2008
Municipi

CO2

SOx

NOx

CO

PST3

COV

CH4

Castell-Platja d’Aro

1.755,5569

1,2127

4,2734

0,3465

0,2945

0,0346

0,0751

Santa Cristina d’Aro

2.091,3237

1,4447

5,0907

0,4128

0,3508

0,0413

0,0894

3.846,8805

2,6574

9,3641

0,7593

0,6454

0,0759

0,1645

Àmbit d’estudi

Font: Elaborat a partir de les dades anteriors, 2010.

Pel sector de la indústria, el compost atmosfèric majoritàriament emès és el diòxid de carboni,
amb un 99,64% respecte els altres compostos en tots els municipis de l’Agenda 21. Pel que fa a
la contribució de la resta, aquest 0,36% restant, es desglossa a la figura 4.6.4. En aquest cas
s’observa com el segon compost principalment emès pel sector industrial són els òxids de
nitrogen, els quals suposen un 0,24% del total de les emissions.

3

PST: Partícules totals en suspensió.
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Figura 4.6.4. Emissions de CO, NOx, N2O, PST, CH4 i COVs generades pel sector de la indústria als
municipis (en%). Any 2008

Percentatge de compostos emesos
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades anteriors, 2010.

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.

c)

Les fonts domèstiques i serveis

En l’àmbit domèstic i dels serveis, els principals focus d’emissió tenen origen en les
calefaccions particulars, i en menor mesura, en les instal·lacions d’escalfament d’aigua i les
cuines. La contaminació d’aquestes instal·lacions varia segons el tipus de combustible emprat
(propà, butà, gasoil, fuel o biomassa). Atès que no hi ha un control directe d’aquests focus
emissors, les emissions s’han estimat a partir dels consums d’aquests combustibles líquids
(calculats al capítol 4.9. d’Energia), aplicant els factors de conversió corresponents (presentats a
la taula 4.6.1).
Tanmateix, cal destacar que no s’ha pogut disposar dels consums de gas propà ni de gas butà
per part de l’empresa subministradora, tal com s’explica en el capítol 4.9 d’Energia, per la qual
cosa l’estimació que segueix respon al consum global de combustibles líquids (gasolina, gasoil
i fueloil) pel sector domèstic.
Cal recordar que en els municipis de l’Agenda 21 hi ha subministrament de gas natural. El
nombre d’abonats a l’any 2008 era de 6.047 (4.948 a Castell-Platja d’Aro i 1.099 a Santa
Cristina d’Aro), i el seu augment respecte l’any 2004 ha estat del 21,84%. El gas natural és una
de les fonts energètiques més netes i respectuoses amb el medi ambient ja que conté un baix
contingut en diòxid de carboni i és la que menys emissions emet a l’atmosfera.
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Taula 4.6.7. Emissions de compostos atmosfèrics generats pel sector domèstic (en tones). Any 2008
Municipi

CO2

SOx

NOx

CO

PST

COV

CH4

Castell-Platja d’Aro

8.349,394

52,183

6,866

3,295

0,796

0,933

0,233

Santa Cristina d’Aro

5.549,878

34,686

4,564

2,190

0,529

0,620

0,155

13.899,273

86,870

11,430

5,486

1,325

1,554

0,388

Àmbit d’estudi

Font: Elaborat a partir de les dades recopilades, 2010.

De la mateixa manera que amb el sector de la indústria, el compost atmosfèric majoritàriament
emès és el diòxid de carboni, amb un 99,2% respecte els altres compostos en tots els
municipis. Pel que fa a la contribució de la resta, dins d’aquest 0,8%, s’expressa en la figura
4.6.5. En aquest cas s’observa com el segon compost principalment emès pel sector domèstic i
serveis són els òxids de sofre, els quals suposen un 0,6% del total de les emissions.

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.

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.

Figura 4.6.5. Emissions de CO, NOx, N2O, PST, CH4 i COVs generades pel sector domèstic i serveis als
municipis (en tones i en % respectivament). Any 2008
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades anteriors, 2010.

-297-

CH4

82%

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

d)

Estimació de les emissions del sector ramader

La importància puntual de la ramaderia, sobretot explotacions de bestiar boví, ha fet
considerar també les emissions d’aquest sector, tant pel que fa al consum de gasoil agrícola
(per maquinària) com per les emissions de metà (CH4) i diòxid de carboni (CO2) produïdes en la
descomposició bacteriana dels purins emmagatzemats en les basses i dipòsits. El càlcul
d’aquestes emissions és complicat donada l’alta variabilitat en els períodes d’estocatge de purí
(que a l’hivern són més prolongats i a l’estiu menys), per la variabilitat de la seva composició i
origen, etc.
Segons diverses bibliografies, la producció de biogàs en una planta de tractament de purins és
de mitjana d’uns 15 m3 per m3 de purí. No obstant, cal diferenciar la producció que es pot
obtenir en una planta de tractament, de la producció que es generarà en una bassa o dipòsit,
que serà menor en el seu rendiment. Per aquest motiu, es considera el valor a la baixa, de
manera que s’agafa un factor de 10,5 m3 de biogàs/m3 de purí. Considerant que
aproximadament, el biogàs es troba composat per un 55 % de metà i un 44 % de diòxid de
carboni, i tenint en compte les densitats (0,67 kg/m3 pel metà i 1,8 kg/m3 pel diòxid de
carboni) s’obtenen els següents factors amb els quals es realitzarà el càlcul d’emissions
procedents de la ramaderia: 8,62 kg de metà/m3 de purí i 2,57 kg de CO2/m3 de purí.
Aquests factors d’emissió s’aplicaran als volums de purins calculats a partir del cens de la
cabana ramadera facilitada pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció rural (veure
capítol 4.8. de Residus). No obstant això, no es calcularà l’emissió a partir de la quantitat total
de dejeccions ramaderes produïdes, sinó que cal tenir en compte que no es troben tot l’any
emmagatzemats i que segueixen un cicle d’emmagatzematge i aplicació en el camp. Per tant,
es partirà de la consideració que la meitat dels purins produïts són emmagatzemats durant una
mitjana de 90 dies l’any, per tal d’obtenir uns valors més aproximats a la realitat.

Taula 4.6.8. Emissions de compostos atmosfèrics generats pel sector ramader i agrícola (gasoil) en tones
per contaminant. Any 2008
Municipi

CO2

SOx

NOx

CO

PST

COV

CH4

Castell-Platja d’Aro

420,012

0,805

3,230

3,731

0,500

1,304

0,261

Santa Cristina d’Aro

1.152,391

2,197

8,817

10,185

1,364

3,561

20,555

Àmbit d’estudi

1.572,404

3,003

12,047

13,917

1,864

4,866

20,817

Font: Elaborat a partir de les dades recopilades, 2010.

De la mateixa manera que en els sectors de la indústria i domèstic, el compost atmosfèric
majoritàriament emès en el sector ramader és el diòxid de carboni, amb un 96,53% respecte
els altres compostos. Pel que fa a la contribució de la resta, el 3,47%, s’expressa en la figura
següent. El metà és el segon gas més emès pel sector ramader (sobretot pels purins) a tot
l’àmbit amb un 1,28% de l’emissió total del sector agrícola - ramader.
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Figura 4.6.6. Emissions de CO, NOx, N2O, PST, CH4 i COVs generades pel sector
ramader als municipis (en %). Any 2008
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades anteriors, 2010.

Al municipi de Santa Cristina d’Aro s’observa, a partir de les gràfiques de compostos
atmosfèrics anteriors, com el pes de la ramaderia (pes de les emissions de CH4 relacionades
amb l’activitat ramadera) és superior al de l’agricultura (pes de les emissions de CO, COV, NOx i
SOx relacionades amb la combustió del gasoil agrícola).
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 inexistent al municipi de Castell-Platja d’Aro.

e)

Emissions globals dels municipis

La majoria dels contaminants que s’emeten a l’atmosfera tenen un efecte directe sobre l’entorn
i les persones del lloc on s’emeten; els seus efectes són nocius a partir de certes
concentracions i és per això que es controla la seva concentració a l’aire. La taula següent
resumeix aquestes emissions que a l’àmbit de la Vall d’Aro provenen, bàsicament, del transport
i dels vehicles –en especial del trànsit interurbà–. Tanmateix, cal insistir que durant l’estiu els
resultats obtinguts no serien els mateixos, ja que augmentaria significativament la intensitat de
trànsit i, per tant, la contribució principal en les emissions de compostos atmosfèrics
correspondria a l’originada en les vies interurbanes.

Taula 4.6.9. Emissions totals per compost atmosfèric dels diferents municipis (en tones). Any 2008.

-299-

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

Municipi

CO2

SOX

NOX

CO

PST

COV

CH4

N2O

Castell-Platja d’Aro

81.960,366

54,201

643,451

2.258,118

71,904

418,750

0,587

0,0139

Santa Cristina d’Aro

44.228,975

38,329

332,406

1.132,659

37,257

210,622

20,841

0,0333

Àmbit d’estudi

126.189,345

92,530

975,857

3.390,777

109,162

629,373

21,429

0,0472

Font: Elaborat a partir de les dades anteriors, 2010.

El diòxid de carboni 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.
A més del CO2, hi ha altres gasos amb efecte hivernacle, com el metà (amb un potencial
d’escalfament global 21 vegades superior al CO2) o el N2O (amb un potencial 290 vegades
superior) i que, per tant, també s’han considerat a l’hora de valorar la contribució dels
municipis de l’Agenda 21 a l’escalfament global del planeta. Per fer-ho, s’han traduït aquestes
emissions a “CO2 equivalent”, considerant les tones de CO2 que s’haurien d’emetre per tenir el
mateix efecte hivernacle que les tones de CH4 i N2O que s’emeten anualment als municipis i
sumant-les a les emissions de CO2 existents.
Tenint en compte aquestes consideracions s’emeten un total de 283.462 tones de CO2 equiv./any,
de les quals el 66% corresponen al municipi de Castell-Platja d’Aro i el 34% al de Santa Cristina
d’Aro, essent la pressió ambiental principal en aquests municipis el transport interurbà (amb un
95% de contribució de les emissions atmosfèriques totals) i el transport urbà (amb un 4% de les
emissions atmosfèriques totals).
El transport interurbà (carreteres comarcals i de rang superior) i el transport urbà (a
l’interior del municipi) són les principals fonts d’emissió a l’atmosfera de l’àmbit. Castell; Platja d’Aro és el municipi que més contribueix a aquestes emissions; atenent al pas de la
C-31 i la C-253, i al fet de ser un centre atractor turístic de primer ordre.

Figura 4.6.7. Emissions amb efectes globals (efecte hivernacle) per sectors (CO2 equivalent) en %.
Any 2008
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1,0%

1,2%

0,8%

1,4%

95,7%
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPPC) publicats a la
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories i les estimacions de les emissions de CO2 realitzades anteriorment,
2009.

Considerant un factor de fixació de 6,6 tones CO2/ha i any, que és el valor mitjà anual establert
per una hectàrea de bosc madur, tenint en compte la superfície ocupada per bosc i per conreus,
i segons les dades obtingues en el càlcul anterior, és necessitaria una superfície agroforestal
d’unes 42.948 ha per tal d’equilibrar el sistema, és a dir, per fixar tot aquest CO2 equivalent
que s’emet al conjunt del territori dels municipis de l’Agenda 21. Valor que no s’assoleix, atès
que la superfície agroforestal existent a l’àmbit és de 6.897 ha.

Taula 4.6.10. Emissions de CO2 equivalent i capacitat d’absorció per municipi (en tones). Any 2008
Núm. de vegades de
superfície agroforestal
existent necessària per
absorbir les emissions de
CO2

Municipi

Emissions de CO2 Equivalent
(Tones)

Ha de bosc necessàries per
absorbir les emissions de
CO2

Castell-Platja d’Aro

186.617,37

28.275,35

22,66

14.673,49

2,60

42.948,85

6,23

Santa Cristina
d’Aro

96.845,10

Àmbit d’estudi

283.462,47

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’usos del sòl i les estimacions de les emissions de CO2 realitzades
anteriorment, 2010.

Amb els resultats obtinguts, cal tenir en compte que en el càlcul realitzat s’ha considerat
l’absorció potencial de CO2 per part de les hectàrees forestals de cadascun dels municipis i
també la que suposa la superfície ocupada per conreus, malgrat s’hagi utilitzat el mateix factor
d’absorció. S’ha considerat ambdós usos ja que cal tenir en compte que no només els boscos
suposen un embornal de carboni, sinó que els conreus i les pastures també hi contribueixen en
part.
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En aquest sentit es conclou que el sistema de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro no és
equilibrat, ja que es necessita 6,23 vegades la superfície agroforestal existent. És a dir, el
territori global només pot absorbir el 16% de les emissions de CO2 que s’hi generen.
És a dir, els municipis de la Vall d’Aro tenen poca superfície agroforestal (tot i les masses
denses de bosc dels massissos de les Gavarres i Cadiretes), en relació a la pressió atmosfèrica
que s’hi genera, sobretot conseqüència del transport –tant urbà com interurbà– del turisme de
costa. Amb la qual cosa l’excedent de contaminació atmosfèrica no queda compensat en el
balanç global dels municipis.
El balanç dels compostos emesos contribuents a l’efecte hivernacle no és equilibrat amb el
poder d’absorció de la superfície agroforestal disponible a l’àmbit de l’Agenda 21. És a dir,
; la superfície agroforestal existent, només pot absorbir el 16% de les emissions
atmosfèriques generades.

Tanmateix, cal dir que els municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, conscients
d’aquesta problemàtica ambiental, es van adherir al Pacte d’Alcaldes/Alcaldesses contra el
canvi climàtic, organitzat per la Comissió Europea sota el propòsit d’aconseguir una plena
implicació dels governs locals en matèria d’estalvi energètic i foment de les energies
renovables. Amb aquest pacte es pretén assolir l’objectiu del triple 20: reduir un 20% les
emissions de gasos amb efecte hivernacle mitjançant una millora del 20% en l’eficiència
energètica i un increment del 20% en l’ús d’energies renovables, per al 2020.
En aquest sentit, ambdós municipis estan en procés de redacció del Pla d’acció per a l’energia
sostenible (PAES) que ha de donar les pautes per tal de complir amb els objectius d’eficiència
energètica que marca la Comissió Europea per al 2020.
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 efectes
hivernacle.

f)

Influències dels municipis veïns

En determinades zones del territori, la proximitat d’un important focus contaminant, juntament
amb una geografia i una climatologia determinades, poden repercutir directament amb el nivell
de la qualitat de l’aire d’un punt relativament allunyat al focus de contaminació.
Els municipis de l’Agenda 21 es troben classificats en la Zona de Qualitat de l’Aire (ZQA) de
l’Empordà. Les ZQA es defineixen com les porcions del territori amb una qualitat de l’aire
similar en tots els seus punts:
ZQA 9 de l’Empordà: Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro.
La ZQA s’ha delimitat a partir de les condicions de dispersió i dels valors d’ozó mesurats
a les estacions de fons. Presenta nuclis urbans de grandària mitjana i petita, amb una
marcada estacionalitat en la població a causa del turisme. Les àrees rurals representen
la major part del seu territori. Només un 20% dels municipis poden tenir àrees urbanes.
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Hi ha una important coberta vegetal. És una franja litoral que s’endinsa cap a l’interior
en una plana.
Per a la definició de les ZQA s’han tingut en compte les emissions puntuals de les activitats
industrials, les emissions de trànsit de les vies interurbanes i la caracterització del territori.
En aquest sentit, es va comptabilitzat el nombre d’activitats industrials potencialment
contaminants per a cada municipi de Catalunya. Aquestes activitats es van obtenir del Catàleg
d’Activitats Potencialment Contaminants de l’Atmosfera (CAPCA) amb el qual s’obté informació
dels focus emissors de contaminants de les activitats en funció de si es classifiquen com a grup
A, B o C del Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21
de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric.
Tanmateix, actualment les activitats amb incidència ambiental es classifiquen segon la Llei
3/1998 de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (IIAA), en activitats de l’Annex I
(sotmeses a règim d’autorització ambiental), Annex II (sotmeses al règim de llicència
ambiental), Annex III (sotmeses al règim de comunicació) i Annex IV (amb risc d’incendi).
No hi ha una equivalència exacta amb els grups del CAPCA però el resultat obtingut no hauria
de diferir respecte la nova classificació, atès que aquesta ha incorporat l’antiga. Així doncs,
segueix una caracterització d’aquesta ZQA en base al CAPCA.
La superfície per a usos industrials de la ZQA 9 de l’Empordà és d’un 36,3% respecte la total de
la ZQA.
Pel que fa el nivell d’emissions aquests són baixos i difusos provinents de les d’activitats
domèstiques i del trànsit urbà. Respecte a la IMT de les vies interurbanes, hi ha trams amb
trànsit escàs, moderat i intens. Hi ha pocs focus industrials, que afecten bàsicament un 20%
dels municipis. Entre aquests focus predominen de manera notable els de tipus B (material per
a la construcció, fabricació de ceràmica i similars) respecte als de tipus A (de més incidència).

Figura 4.6.8. Caracterització de les emissions de la Zona de Qualitat de l’aire (ZQA) 9- Empordà.

.
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Font: Implantació de la nova legislació europea sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire a Catalunya, DMAiH,
2010.

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).

Pel que fa als nuclis industrials més pròxims, a Girona s’hi troben catalogades 3 activitats del
tipus A, 5 activitats del tipus B i 4 del tipus C al CAPCA4 (Catàleg d’Activitats Potencialment
Contaminants de l’Aire). Pel que fa a Santa Coloma de Farners no se n’hi troba cap activitat
industrial inclosa al CAPCA, mentre que a Figueres s’hi troben catalogades 8 activitats del tipus
B i 2 activitats del tipus C.
En l’àmbit d’influència dels municipis, hi ha nivells d’emissions difuses provinents de les del
trànsit urbà i les activitats domèstiques. Les principals activitats potencialment contaminants de
l’atmosfera a les proximitats són doncs les classificades en els grups B i C:
-

Pedreres i activitats extractives, fabricació de ceràmica i ciment: La contaminació
atmosfèrica que genera aquest tipus d’indústria sol relacionar-se amb l’emissió de
partícules en suspensió i amb els gasos de combustió emesos pels forns i per la
maquinària i vehicles, emetent principalment monòxids de carboni, òxids de sofre,
òxids de nitrogen i COV fruit de combustions incompletes, així com sorolls.

-

Escorxadors i explotacions amb integració de bestiar: Solen ser fonts de metà,
d’amoníac i de COV associats a la descomposició dels purins i de la matèria orgànica.
També emeten olors.

-

Sector tèxtil i curtits: Solen ser font de dissolvents orgànics volàtils, substàncies
organoclorades i compostos orgànics, així com d’olors.

Tanmateix, en la ZQA 9, els nivells mitjans d’emissions difuses provenen principalment del
trànsit interurbà, amb intensitats mitjanes de trànsit (IMT), a Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina
d’Aro d’entre 15.000 a 35.000 vehicles/dia (IMT moderada).
Pel que fa als nivells d’immissió, les estacions actuals estan orientades als valors de fons d’ozó.
Aquests valors diferencien aquesta zona de les Comarques de Girona i no es disposa de
mesures per a la resta de contaminants.

En aquest sentit, l’Informe de la qualitat de l’aire de Catalunya de l’any 2009, pel què fa als
nivells de qualitat de l’aire a la ZQA 9 de l’Empordà, conclou:
A la Zona de qualitat de l’aire 9, Empordà, els nivells mesurats del benzè i el plom estan
per sota dels valors límit establerts per la normativa vigent.

4
Les dades són de l’any 2002, actualment les activitats incloses en el catàleg CAPCA han quedat incloses en els
annexos de la Llei 3/1998, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, tot i que no hi ha una equivalència
exacta. Es tracta, doncs, de dos tipus de classificació, pràcticament equivalent.
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Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi i níquel no s’han superat els valors
objectiu establerts a la legislació.
Els nivells d’ozó troposfèric5 mesurats són superiors al valor objectiu de protecció de la
salut humana d’aplicació a partir de l’any 2013, però no hi ha hagut cap superació del
llindar d’informació a la població ni del llindar d’alerta.
Respecte als nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres en
aquesta zona, la xarxa ha disposat durant l’any 2009 d’un punt de mesurament, el qual
no ha enregistrat cap superació dels valors legislatius de referència. Si s’estudia
l’evolució respecte a d’altres anys s’observa, en general, una certa tendència a disminuir
els nivells.
Respecte a l’avaluació dels nivells de la resta de contaminants, a partir de l’inventari
d’emissions i les condicions de dispersió de la zona, s’estima que els nivells són
inferiors als valors límit.
Pel que fa als nivells de qualitat de l’aire, 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 interurbà. Aquest fet es pot deure a la capacitat de
dispersió de les brises marines.

Immissions de contaminants mesurats
El Departament de Medi Ambient i Habitatge és l’òrgan responsable de l’avaluació de la qualitat
de l’aire a Catalunya. Una de les eines de les quals disposa per realitzar aquesta tasca és la
Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) que integra els
diferents punts de mesura distribuïts al territori.
A l’àmbit de l’Agenda 21, no s’hi troba cap estació automàtica de control de la contaminació
atmosfèrica inclosa a la XVPCA, essent la més pròxima 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.
L'ozó troposfèric és un contaminant d’origen secundari, generat en presència de certs
contaminants primaris (òxids de nitrogen, hidrocarburs). La seva formació es veu afavorida per
unes condicions meteorològiques típiques de la primavera i l’estiu (forta radiació solar, alta
temperatura, règim de brisa...).
Per altra banda, les estacions automàtiques més properes a l’àmbit d’estudi, de les quals es
disposa de dades de contaminats, i incloses a la xarxa de Vigilància i Previsió de la
Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) són l’estació de Girona i la de Begur. La taula

L’ozó és un contaminant secundari, per tant, la seva presència a l’atmosfera no és assignable majoritàriament a
l’emissió directa d’aquesta substància des d’un focus emissor, sinó que es forma a partir d’òxids de nitrogen i
compostos orgànics amb un nivell mínim de radiació solar. El fet que sigui necessària la presència d’aquesta radiació
solar mínima fa que els nivells més alts d’aquest contaminant, es produeixin bàsicament en el període primavera–estiu.
És per aquest motiu que el Servei de Vigilància i Control de l’Aire fa una campanya de seguiment dels nivells d’ozó
durant els mesos d’abril a octubre que inclou la seva supervisió els set dies de la setmana. En el cas que se superi el
llindar de 180 μg/m3 el Servei ha d’informar als municipis afectats, per tal que aquests ho comuniquin amb caràcter
preventiu a la població més sensible (asmàtics, gent gran...).
5
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següent presenta els valors enregistrats a les estacions automàtiques més properes dins les
ZQA dels municipis de l’àmbit.
Taula 4.6.11. Valors enregistrats a les estacions automàtiques de Girona i Begur. Període 1999-2009
Valor límit
(guia)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Mitjana
anual

150μg/m3

48

47

33

58

-

-

-

52

-

-

-

Percentil 95

300μg/m3

79

81

58

87

-

-

-

71

-

-

-

Percentil 50

80μg/m3

6

3

2

1

3

3

3

2

2

2

3

Percentil 98

250μg/m3

34

10

11

10

8

34

31

31

-

-

-

Percentil 50

(50μg/m3)

29

21

15

29

34

-

-

-

35

35

32

Percentil 98

200μg/m3
(135μg/m3)

90

72

55

69

78

78

76

77

86

83

76

Màx. 8
horària

15mg/m3

4,3

2,3

1,6

1,8

0,6

0,6

0,5

0,4

0,4

0,4

0,5

Màx
semihorari

415mg/m3

27,5

4,3

2,6

2,7

-

-

2,0

2,0

2,5

1,3

1,8

Màx. Diari

36ppm3

1,4

1,4

0,9

-

-

-

-

-

-

-

-

Màx.
semihorari

73ppm

1,4

3,8

2,4

-

-

-

-

-

-

-

-

O3
(Girona)

Mitjana
anual (màx)

180μg/m3

44

38
(144)

32
(123)

33
(147)

-

-

-

-

-

-

-

O3
(Begur)

Mitjana
anual (màx)

180μg/m3

82

79

75

76

72

72

76

84

81

78

80

Màx. Diari

40μg/m3

8,1

7,6

7,3

4

-

-

-

-

-

-

-

Màx.
semihorari

100μg/m3

34,3

11,7

15,9

39

-

-

-

-

-

-

-

Contaminant
PST*
(Girona)

SO2
(Girona)

NOx
(Girona)

CO
(Girona)

HCT**
(Girona)

H2S
(Girona)

*Partícules en suspensió totals. ** Hidrocarburs totals.
Font: Direcció General de Qualitat Ambiental. Qualitat de l’Aire, Balanços i informes, 2010.

En la taula anterior es mostra com els resultats obtinguts es troben per sota dels valors límit i
guia que fixen les diferents normatives i, a més a més, no es detecten incidències destacables
en aquestes estacions.
Altrament, la qualitat de l’aire a Catalunya 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. El valor de l'ICQA el determina el
contaminant crític mesurat a cada estació (contaminant que ha donat l'ICQA més baix). Com
més alt és l’índex, millor és la qualitat de l’aire, de manera que un ICQA=100 representa una
atmosfera totalment neta dels contaminants abans esmentats, mentre que valors negatius
indiquen que la concentració a l’aire d’algun contaminant dels que es mesuren supera la seva
concentració límit acceptable. El valor de l'ICQA determina la categoria de qualitat de l’aire
(pobra, millorable o bona). La qualitat de l’aire a les estacions més properes de la XVPCA de
Girona i Begur és entre excel·lent i satisfactòria.

; Els municipis de l’Agenda 21 tenen una qualitat de l’aire entre satisfactòria i excel·lent,
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gràcies al poder de dispersió del territori i a la baixa presència d’activitats industrials
potencialment contaminants de l’aire.
Figura 4.6.9. Valor de l’índex Català de la Qualitat de l’aire (ICQA) de l’estació de la XVPCA
més propera a l’àmbit de l’Agenda 21 amb dades disponibles (Girona). Any 2009

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge, XVPCA, 2010.

Episodis de contaminació. Climatologia de la zona i relació amb processos
de contaminació
La Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge
estableix una delimitació en quinze porcions dels territoris catalans amb una qualitat de l’aire
semblant, anomenades Zones de Qualitat de l’Aire (ZQA) a Catalunya.
Com ja s’ha dit anteriorment, els municipis de l’Agenda 21 es troben inclosos en la ZQA
número 9 (Empordà). Aquestes delimitacions s’han realitzat a partir de les condicions de
dispersió i dels valors d’ozó mesurats a les estacions de fons.
Les àrees rurals representen la major part d’aquest territori amb una important coberta vegetal
i precipitacions bastant freqüents, la qual cosa afavoreix el rentatge de l’atmosfera i minimitza
la resuspensió de partícules.
Aquesta zona presenta unes bones condicions de dispersió dels contaminants atmosfèrics, ja
que es veu afectada sovint per la tramuntana i les brises marines, i si més no, quan no hi ha
vent a escala sinòptica, és una zona on hi predomina el règim de brises canalitzades per la vall
del riu Ridaura i la resta de la xarxa hídrica. Aquest fet, conjuntament amb la baixa presència
de focus fixes potencialment contaminants de l’atmosfera, fa que les incidències i els episodis
de contaminació siguin poc probables. Tanmateix, el trànsit estacional, relacionat amb el
turisme, és una font important d’emissions contaminants a l’atmosfera.
Els nivells mitjans d’emissions doncs són difusos i principalment provinents del trànsit
comarcal. S’hi pot trobar la influència de focus industrials aïllats i llunyans, tot i que més del
77% dels municipis de la zona 9 estan lliures de zones industrials.
Altrament, aquestes bones condicions es remarquen quan es defineix la Vulnerabilitat i la
Capacitat Atmosfèrica de les ZQA a la que pertanyen l’àmbit concret dels municipis de l’Agenda
21 (veure taula 4.6.12).
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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 se l’hi assigna una vulnerabilitat nul·la o molt baixa
per la majoria de paràmetres avaluats.
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, els municipis de la
present memòria descriptiva disposen d’una capacitat alta per a l’establiment d’aquests
focus.

Taula 4.6.12. Vulnerabilitat i capacitat atmosfèrica
Capacitat

Vulnerabilitat

Paràmetre

Indica quines àrees ofereixen condicions més favorables
per a l’establiment de nous focus emissors. Una capacitat
alta indica un bon poder de dispersió del medi

Indica el risc d’exposició de la població i dels espais
d’interès natural als contaminants atmosfèrics

PST

Alta

Nul·la - Molt baixa

SO2

Alta

Nul·la - Molt baixa

NOx

-

-

CO

-

Nul·la - Molt baixa

Font: Direcció General de Qualitat Ambiental, Mapes de capacitat i vulnerabilitat del territori 2010.

Finalment, cal destacar que segons el cens de població i habitatges realitzat a 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 és percebuda com a un problema en
un 8,7% dels habitatges dels municipis de l’Agenda 21, mentre que el 91,29% dels habitatges
no consideren la contaminació atmosfèrica o les males olors com a tal problema (vegeu taula
4.6.13).

Taula 4.6.13. Percentatge d’habitatges per municipi que consideren la contaminació
atmosfèrica i les males olors com a problema. Cens de l’any 2001
Municipi

% habitatges

Castell-Platja d’Aro

9,76

Santa Cristina d’Aro

7,13

Total àmbit

8,71

Font: Instituto Nacional de Estadística. Cens 2001.

En els fòrums de participació ciutadana, els veïns de Santa Cristina d’Aro van manifestar

; problemes de males olors generades pel Dipòsit controlat de residus de Llagostera (Solius).
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Balanç final
En aquest apartat es procedeix a la realització d’un balanç de les emissions (entrades i sortides)
a nivell de l’àmbit d’estudi dels municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, segons
la informació en aquest capítol. El balanç està expressat en tones de CO2 equivalent, estimat
segons els mètodes ja descrits anteriorment i a partir de les emissions d’òxids de nitrogen i de
metà.
En el balanç final no s’ha reflexat la immissió dels contaminants emesos atès que les emissions
experimenten transformacions físico-químiques a l’atmosfera i reaccions que fan del tot
improbable l’estimació de la quantitat dipositada al territori, tant en forma humida com seca. És
per això que es mesuren les immissions a través de les dades disponibles de la Xarxa de
Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA).
Finalment, cal destacar que no s’ha pogut disposar dels consums de gas propà ni de gas butà
per part de l’empresa subministradora, tal com s’explica en el capítol 4.9 d’Energia, per la qual
cosa els càlculs de les emissions corresponen al consum global de combustibles líquids
(gasolina, gasoil i fueloil).

Figura 4.6.10. Balanç final de les emissions de l’àmbit d’estudi (expressat en tones de CO2 equivalent).
Any 2008

Sector Indústria

Transport urbà

2.719 Tn CO2 eq

2.179 Tn CO2 eq

EMISSIONS SORTIDES

Emissió a l’atmosfera
237.941 Tn CO2 equivalent

Sector agrícola-ramader

Transport Interurbà

Sector Domèstic

3.930 Tn CO2 eq

271.310 Tn CO2 eq

3.323 Tn CO2 eq
Absorció de la superficie
agroforestal existent: 45.521 Tn
CO2 equivalent

USOS

EMISSIONS ENTRADES

Total contribució emissions a l’atmosfera:
283.462 Tn CO2 equivalent

Font: Elaboració pròpia a partir dels càlculs i estimacions del present capítol, 2010.
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El sistema atmosfèric dels municipis de la Vall d’Aro no està equilibrat atès que s’emeten
unes 237.941 Tn de CO equivalent anuals que no poden ser absorbides per la superfície
; agroforestal existent. 2Tanmateix cal tenir en compte que aquesta aportació és
principalment externa i conseqüència del transport interurbà (pas de la C-65 i la C-31).

Plans de protecció especial

Els Plans de protecció especial es desenvolupen en les zones de protecció especial de
l’ambient atmosfèric declarades pel Decret 226/2006, de 23 de maig, el qual va declarar com
a zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques del
Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat pel fet de superar els
valors límit admissibles (segons Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la
Llei 22/1983 de protecció de l’ambient atmosfèric) en referència a contaminants com el diòxid
de nitrogen i per a les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres.
Una vegada declarada una àrea zona de protecció especial, el Consell Executiu ha d’aprovar un
Pla d’actuació que contingui les accions concretes necessàries per restablir la qualitat de l’aire
de la zona. En aquest sentit, el Govern de la Generalitat, mitjançant el Decret 152/2007 de 10
de juliol ha aprovat el Pla d’actuació per restablir la qualitat de l’aire per als contaminants
diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) de
40 municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona declarats, doncs, zona de protecció
especial pel Decret 226/2006.
En conclusió, s’han detectat superacions dels valors de referència legislatius per al diòxid de
nitrogen a la Zona de Qualitat de l’Aire de Barcelona (ZQA1) i per a les partícules a la Zona de
l’Àrea de Barcelona i a la ZQA del Vallès-Baix Llobregat (ZQA2).
Tal com ja s’ha dit a l’apartat 4.6.3 els municipis de Castell-Platja d’Aro i de Santa Cristina
d’Aro es troben inclosos en la ZQA 9 corresponent al territori de l’Empordà, la qual, per la seva
bona qualitat de l’aire, no està declarada zona de protecció de l’ambient atmosfèric i no li
correspon cap Pla de protecció especial.
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4.7.

Soroll

Definició i antecedents
L’Organització Mundial per a la Salut (OMS) ha definit el soroll com un fenomen acústic que
produeix una sensació auditiva considerada desagradable, i que pot pertorbar l’estat de
benestar de les persones i la seva qualitat de vida (vegeu taula 4.7.1).
El soroll es considera contaminació acústica i és un dels factors importants de
deteriorament de la qualitat ambiental del territori.
La percepció del so depèn del nombre de variacions de pressió per segon, el que es coneix
com freqüència del so i es mesura en hertzs (Hz). La percepció auditiva d’una persona
normal compren des de 20 Hz fins a 20.000 Hz, però la resposta de la nostra oïda no és
lineal. L’oïda humana filtra o atenua més els tons greus o freqüències baixes que els aguts o
freqüències altes. Per simular una corba d’atenuació semblant a l’oïda humana, es va
adoptar, internacionalment, una corba o filtre anomenat A que s’ajusta aproximadament a la
resposta de l’oïda humana i que proporciona uns resultats que s’expressen com a decibels
A, dB(A). De manera genèrica, el mínim canvi perceptible a l’oïda humana és d’1 dB i cal un
augment d’entre 8 i 10 dB, perquè els sons semblin significativament més elevats.

Figura 4.7.1. Nivells sonors i resposta humana
Nivell sonor

dBA*

Resposta humana

Zona de llançament de coets

180

Pèrdua auditiva irreversible

Operació en una pista de jets

140

Tro o orquestra de 75 músics

130

Enlairament de jets (60 m)

120

Màxim esforç vocal

Vehicle a l’autopista

110

Extremadament fort

Petards o camió recol·lector

100

Molt fort

Trànsit urbà

90

Molt molest

Despertador

80

Difícil ús de telèfon

Veu normal

70

Intrusió

Aire condicionat

60

Ventilador d’ordinador personal

50

Veu a cau d’orella

40

Biblioteca

30
20

Estudi de radiodifusió

10
0

Dolorosament fort

Silenciós

Molt silenciós

Quasi no audible
Llindar d’audició

* L’escala de decibels A (dBA) és la mesura que emprada per ponderar la
quantitat de decibels dels sons en funció el que capta l’oïda humana.
Font: Querol, 1994; CEIA, 1999.
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El Departament de Medi Ambient i Habitatge determina que les principals fonts de soroll
ambiental són:
El trànsit: rodat, ferroviari i aeri.
Les activitats industrials i recreatives.
El veïnatge.
Durant els darrers anys, l’increment del trànsit ha estat continu i exponencial, tot i que
s’han esmerçat molts esforços per aconseguir que cada vegada els vehicles facin menys
soroll, el trànsit continua essent la causa principal de soroll ambiental.
El grau d’industrialització és generador de fonts de soroll, així com les activitats
comercials, artesanals, agrícoles, recreatives, instal·lacions etc. A més, les ubicacions de les
activitats industrials amb la seva dispersió territorial perifèrica generen una forta mobilitat
que escampa més soroll.
Per últim, el soroll del veïnatge pot ser també una font de molèsties.

Normativa reguladora existent
El Parlament de Catalunya ha aprovat recentment (novembre de 2009) el Decret 176/2009,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica. Els principis de prevenció, correcció i protecció, de conscienciació i
de publicitat informen i presideixen l’actuació pública en matèria de contaminació acústica.
A continuació es recullen els aspectes més destacats d’aquesta normativa:
Les competències en matèria de contaminació acústica corresponen a
l’Administració de la Generalitat i a l’Administració local. A continuació es detallen
aquelles que són municipals, atès l’aplicació local de l’Agenda 21: (1) inspeccionar,
controlar i sancionar en matèria de contaminació acústica les activitats, incloses les
derivades de les relacions de veïnat i les que impliquen la utilització de vehicles de
motor, ciclomotors i maquinària, (2) controlar la contaminació acústica de les vies
urbanes, (3) autoritzar el treball nocturn i la suspensió provisional dels objectius de
qualitat acústica, (4), elaborar i aprovar els mapes de capacitat acústica, (5) declarar
les zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) en les àrees incloses en
sòl urbà i urbanitzable, (6) declarar les zones acústiques de règim especial (ZARE), (7)
divulgar els objectius de qualitat acústica, (8) elaborar i aprovar els mapes estratègics
de soroll d’àmbit municipal, (9) elaborar i aprovar els plans d’acció en matèria de
contaminació acústica d’àmbit municipal, (10) elaborar els plans específics de
mesures per minimitzar l’impacte acústic i (11) comprovar que els projectes de noves
construccions dins la zona de soroll són compatibles amb els objectius de qualitat
acústica que els siguin d’aplicació.
La gestió ambiental del soroll s’ha de fer mitjançant dos instruments: (1) els mapes
de capacitat acústica, és a dir, una zonificació del territori amb la mateixa capacitat
acústica, d’acord amb el que estableix el Decret 245/2005 de 8 de novembre, pel
qual es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica, i (2) els
mapes estratègics de soroll que han de redactar les entitats locals que constitueixin
aglomeració (municipis de més de 100.000 habitants, o densitat de població igual o
superior a 3.000 km2) o els titulars d’infraestructures viàries on el trànsit superi els 3
milions de vehicles l’any. Altres eines de gestió ambiental seran els plans d’acció i
els plans específics, que marcaran mesures per minimitzar l’impacte acústic per a la
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millora progressiva de la qualitat acústica en zones acústiques en les quals se
sobrepassin els objectius de qualitat acústica corresponents.
Es fa necessari un control i avaluació de la contaminació acústica (en infraestructures,
activitats, veïnatge i vehicles a motor i les vibracions a l’interior dels edificis).
S’hauran d’acompanyar d’estudi d’impacte acústic aquells informes de sostenibilitat
ambiental d’activitats sotmeses a règim d’intervenció ambiental susceptibles de
generar sorolls i vibracions, i en aquelles situacions on les fonts d’aquestes activitats
i els receptors es trobin e situació de conflicte probable.
Correspon als ajuntaments, o bé als consells comarcals o les entitats locals
supramunicipals, elaborar i aprovar ordenances reguladores de la contaminació per
sorolls i vibracions.
-

Els ajuntaments que, a l’entrada en vigor del Reglament, disposin
d’ordenances municipals de protecció contra la contaminació acústica, les han
d’adaptar a les normes que estableix el Reglament en el termini de dos anys a
partir de la seva entrada en vigor.

-

El departament competent en matèria de contaminació acústica de la
Generalitat ha de prestar als ajuntaments que ho sol·licitin el suport tècnic,
jurídic i administratiu necessari per a l’elaboració de les ordenances.

-

Mentre no es produeixi l’adaptació de les ordenances prevista en l’apartat
primer, són d’aplicació directa les exigències i els paràmetres establerts en el
Reglament, sempre que aquests siguin superiors als continguts a les
ordenances.

El soroll a l’àmbit d’estudi
Mapes de capacitat acústica
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, és a dir, fixen el nivell
d'immissió màxim permès a cada zona durant un període de temps determinat i, per tant, la
qualitat acústica del territori. La tipologia de zones és la següent: sensibilitat acústica alta
(territoris que requereixen una protecció alta contra el soroll), moderada (percepció mitjana
del nivell del soroll) i baixa (percepció elevada del nivell del soroll), zones de soroll
(territoris entorn d’infraestructures de transport viari, ferroviari, marítim o aeri), zona
d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) i zona acústica de règim especial
(ZARE). En cadascuna d’aquestes zones s’estableixen els valors límits d’immissió en funció
dels usos del sòl (vegeu figura 4.7.2).
Els Mapes de capacitat acústica, serveixen per:
Recollir la informació necessària i conèixer les característiques sonores de la
població.
Reconèixer i localitzar els emissors acústics del territori.
Fixar uns objectius de qualitat que permetin protegir el territori de manera
diferencial.
Planificar els usos del sòl i modificar o regular el trànsit.
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Aplicar mesures correctores on calgui.
Donar informació als ciutadans dels nivells de soroll màxims que no s'han de
superar.
Impulsar i fomentar programes d'informació i conscienciació per la població.
Com s’ha dit anteriorment, correspon als Ajuntaments elaborar i aprovar els mapes de
capacitat acústica, així com declarar les zones d’especial protecció de la qualitat acústica
(ZEPQA) en les àrees incloses en sòl urbà i urbanitzable i declarar les zones acústiques de
règim especial. Tanmateix, la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de
Medi Ambient i Habitatge té a disposició de tots els municipis, les propostes dels mapes de
capacitat acústica de totes les poblacions de Catalunya, i els ajuntaments poden demanar-lo
i fer-lo servir de base per elaborar els mapes definitius.
Figura 4.7.2. Valors límit d’immissió a les zones de sensibilitat acústica segons els usos del sòl (en dBA)
Valors límit d’immissió
Sensibilitat acústica

Ld (7h-21h)

Le (21h-23h)

Ln (23h-7h)

ZONES DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)
(A1) Espais d’interès natural i altres

-

-

-

(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural

55

55

45

(A3) Habitatges situats al medi rural

57

57

47

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial

60

60

50

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de
transport existents

65

65

55

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a C1

65

65

55

(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial

65

65

55

(C1) Usos recreatius i d’espectacles

68

68

58

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial

70

70

60

-

-

-

ZONES DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)

(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals d’infraestructures de
transport o altres equipaments públics

Font: Decret 176/2009, Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica.

Pel que fa als mapes de capacitat acústica dels municipis de l’Agenda 21:
L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro està en fase de revisió de la proposta elaborada pel
Departament de Medi Ambient, representat a la figura 4.7.3. Com es pot veure al mapa,
totes les urbanitzacions i àrees residencials apareixen com a zones d’alta sensibilitat
acústica (en verd), i les infraestructures i les zones que hi són adjacents, es cartografien com
a sensibilitat acústica baixa (en vermell) i moderada (en groc), respectivament. En aquest
mapa no s’hi ha representat ni les zones de soroll ni les zones ZEPQA i ZARE.
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Figura 4.7.3. Mapa de capacitat acústica de Santa Cristina d’Aro

Nota: Només s’ha representat la zona propera al nucli urbà, atès que la resta d’urbanitzacions apareixen
d’alta sensibilitat acústica.
Font: Direcció General de Qualitat Ambiental (2004), Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2009.

L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha aprovat el mapa de capacitat acústica. Ara bé, no es
tracta del mapa-proposta feta pel Departament de Medi Ambient, sinó que l’any 2006
l’Ajuntament el va modificar –arrel d’un estudi elaborat per un enginyer–. Es tracta d’un
mapa molt detallat ja que es va fer en base als resultats de les mesures a diversos punts i a
diferents hores i temporades de l’any.
A la figura 4.7.3. es pot veure la zonificació. Com a zones de sensibilitat acústica alta (en
verd) corresponen les àrees residencials espacialment urbanitzacions de baixa densitat. Com
a zones de moderada sensibilitat destaca el nucli de Platja-d’Aro on es concentra la principal
activitat comercial i hotelera i residencial, així com les zones properes a les infraestructures
viàries i també el nucli de Castell. Com a baixa sensibilitat hi trobem la zona de
supermercats i centres comercials compresa entre el carrer Tramuntana i l’Avinguda
S’Agaró, i la zona industrial de Castell, a l’entorn de la plaça indústria.
El traçat de la carretera C-31 que travessa el municipi de SW a NE, es marca com a zona
acústica de règim especial (ZARE), pel fet de ser una àrea en què es produeix una elevada
contaminació acústica a causa de ser una via principal. L’espai boscós al N del municipi –
amb perímetre de color taronja– forma part del PEIN Les Gavarres i per aquest motiu s’ha
declarat d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA), atès el seu interès natural.
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Figura 4.7.4. Mapa de capacitat acústica de Castell-Platja d’Aro

Font: Web de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, 2009.

; Santa Cristina d’Aro està en procés de revisió del mapa de capacitat acústica elaborat
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 molt detallat, tanmateix caldria una actualització
ja que és de l’any 2006.

-316-

DOCUMENT I
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Mapes estratègics de soroll
Aquests tipus de mapes 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 la presència d’aglomeracions urbanes municipals o supramunicipals –que
no és el cas de l’àmbit d’estudi– i de grans infraestructures que sobrepassin els 3 milions de
vehicles l’any –aspecte que sí es dóna als municipis de l’Agenda 21–.
Alguns trams de les carreteres C-31 i C-65 que travessen Santa Cristina d’Aro i CastellPlatja d’Aro tenen una intensitat anual de més de 6 milions de vehicles, per aquest motiu el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, com
administració titular d’aquestes vies, ha elaborat (març de 2008) els corresponents mapes
estratègics. A la taula següent s’inclou la denominació de la carretera, la definició del tram,
la longitud, l’IMD, els habitants exposats i la densitat en habitants per km.
Aquests mapes han de servir de base pels plans d’acció i s’han d’actualitzar cada 5 anys.

Figura 4.7.5. Densitat d’habitants exposats a valors ≥Ln55 per tram

Carreterea

C-31

C-65

Pk inicial

Pk final

310,1

313,8

313,8

320,8

320,8

324,5

2,4

5,2

5,2

9,3

Tram
C-65
GI-662
GI-662
GIV-6612
GIV-6612
C-256
Interior Sta. Cristina
Sta. Cristina Nord
C-31

Habitants

Hab/km

≥Ln55

≥Ln55

23.704

18

5

7,0

18.782

48

7

3,7

16.774

27

7

2,8

18.782

9

3

4,2

33.850

6

1

Distància
(km)

IMD

3,7

Font: Mapes estratègics de soroll de les carreteres de la Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial
i Obres Públiques, 2009.

En ambdues carreteres, en tots els trams on s’han realitzat condicionaments i millores, s’han
aplicat les mesures correctores segons la normativa vigent pel que fa a la qualitat acústica.
A continuació es presenta la cartografia de les mesures fetes.
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Figura 4.7.6. Mapes estratègics de soroll de les carreteres de titularitat de la Generalitat de Catalunya
de més de 6 milions de vehicles anuals
Mapa d’habitants per quilòmetre

Mapa de sorolls

Font: Mapes estratègics de soroll de les carreteres de la Generalitat de Catalunya, Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, 2009.

Per tal de demostrar que aquests valors registrats no suposen una problemàtica, a
continuació es recullen els valors límits d’immissió a l’ambient exterior produïts per les
infraestructures de transport viari, en la franja nocturna (de 23h a 7h).

Figura 4.7.7. Valors límit d’immissió produïts per les infraestructures viàries (en dBA)

Sensibilitat acústica

Valors límit
d’immissió
Ln (23h-7h

ZONES DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)
(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural

45

(A3) Habitatges situats al medi rural

47

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial

50

ZONES DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures
de transport existents

55

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a C1

55

(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial

55

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)
(C1) Usos recreatius i d’espectacles

58

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial

60

Font: Decret 176/2009, Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació
acústica.
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; Els mapes estratègics dels trams de les carreteres C-31 i C-65 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 (vegeu figures 4.7.3 i 4.7.4) –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.

A Santa Cristina d’Aro el tram de la C-65 que transcorre pel nucli urbà ho fa per zones
considerades de sensibilitat acústica moderada, per la qual cosa no hi ha conflicte.
A Castell-Platja d’Aro, 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.

Els Plans d’acció i els Plans específics
Aquests plans d’acció s’elaboren a partir de mapes estratègics on figura la població
exposada al soroll.
Els primers, pretenen aconseguir una millora estratègica de la qualitat acústica dels grans
eixos de les infraestructures de transport i de les aglomeracions urbanes i els elabora
l’administració competent. En el cas de l’àmbit d’estudi, 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.
Els segons, s’apliquen en llocs més concrets i tenen l’objectiu de determinar mesures per
minimitzar l’impacte acústic per a la millora progressiva de la qualitat acústica.
L’administració titular o el titular de l’emissor del soroll han de ser els encarregats de
redactar-lo. No es coneix a l’àmbit d’estudi cap Pla específic, tanmateix és una eina de gestió
que cal tenir en compte en cas de detectar-se problemàtiques amb relació al soroll.

Ordenances de soroll
Com s’ha comentat a l’apartat de normativa legal, els ajuntaments han d’elaborar i aprovar
ordenances reguladores de la contaminació per sorolls i vibracions, que s’han d’adaptar a les
normes que estableix el Reglament de la Llei 16/2002 aprovat l’any 2009, en el termini de
dos anys a partir de la seva entrada en vigor.

; 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.

-319-

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

El soroll al planejament urbanístic
El POUM de Santa Cristina d’Aro aprovat l’any 2007 recull al capítol 4 de la normativa
urbanística la regulació dels sorolls i vibracions, centrat a l’obligatorietat de l’aïllament
acústic de les edificacions i activitats, i a la protecció contra la contaminació acústica
mitjançant l’elaboració d’ordenances i zonificació del soroll i la capacitat acústica.
El PGMO de Castell-Platja d’Aro aprovat l’any 1991 recull al capítol 2 les normes sobre
sorolls i vibracions dels establiments i activitats industrials, comercials i administratives tant
públiques com privades.

Problemàtiques de soroll als municipis i mesures de soroll
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 no és percebuda com a problema significatiu als municipis de l’àmbit
d’estudi, com es pot veure a la figura següent.

Figura 4.7.8. Percentatge d’habitatges que consideren la
contaminació acústica com a problema. Any 2001
Municipi

% habitatges

Castell-Platja d’Aro

20,3

Santa Cristina d’Aro

15,3

Font: Instituto Nacional de Estadística, 2009.

A Santa Cristina d’Aro, segons informació dels tècnics municipals, no hi ha queixes per
motius de soroll. Tanmateix, els resultats de l’enquesta ciutadana posen de manifest les
queixes veïnals de soroll, especialment durant l’època d’estiu (trànsit, música, lladrar dels
gossos, camió d’escombraries...).
La Policia Local de Santa Cristina d’Aro efectua periòdicament campanyes de control de
sorolls i vibracions. A Continuació s’apunten els resultats de les realitzades l’any 2008:

Figura 4.7.9. Control de sorolls dels vehicles efectuals per la Policia Local
Data

Lloc

Vehicles

Infraccions

27/01/08

C/Pere Geronés amb camí fondo

1 vehicle inspeccionat

1

27/01/08

Entrada Urb. Golf Costa Brava

3 vehicles inspeccionats

2

09/02/08

Entrada Urb. Golf Costa Brava

2 vehicles inspeccionats

1

24/02/08

Entrada Urb. Golf Costa Brava

4 vehicles inspeccionats

0

01/03/08

Av. Ridaura

1 vehicle inspeccionat

0
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Data

Lloc

Vehicles

Infraccions

01/03/08

Rotonda Av. Església/Pere Geronés

3 vehicles inspeccionats

1

16/07/08

Rotonda OPEL

3 vehicles inspeccionats

0

31/07/08

Rotonda OPEL

7 vehicles inspeccionats

Cap denunciat

03/08/08

Entrada Urb. Golf Costa Brava

5 vehicles inspeccionats

Cap denunciat

30/09/08

c/ Teulera, rotonda BP

4 vehicles inspeccionats

Cap denunciat

Font: Web de la Policia Local de Santa Cristina d’Aro, 2009.

Pel que fa a Castell-Platja d’Aro els tècnics municipals han informat que l’Ajuntament ha
rebut queixes puntuals de veïns pel soroll que provoquen els camions d’escombraries. Ara
bé, la incidència més important són les queixes dels veïns derivades de les activitats
nocturnes del nucli de Platja d’Aro, aspecte que ha causat moltes problemàtiques, alguna de
les quals està en tràmit de resoldre’s per via judicial. Aquest malestar es corrobora amb els
resultats de l’enquesta ciutadana, en què es destaca la música dels bars i el trànsit com a
principals focus de soroll.
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. Tanmateix les mesures encara són escasses i al Consistori li falten eines per
conèixer els nivells de soroll que es registren, atès que no es disposen de sonòmetres que
ho controlin.
Amb relació al soroll provocat pels vehicles que circulen pel municipi, 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.

; Les queixes de soroll no són destacades a Santa Cristina d’Aro però sí que ho són a
Castell-Platja 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.
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4.8. Residus
En aquest capítol s’analitza l’estat actual de la producció i la gestió dels residus als
municipis de l’àmbit d’estudi.
Prèviament, s’apunta la normativa general vigent en matèria de residus:
A nivell espanyol:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, modificada i ampliada per la Ley 62/2003 i
altres.
A nivell català:
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.

Residus municipals
a) Definició i context català
Els residus municipals són els residus generats en domicilis particulars, comerços, oficines
de serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials i que per llur
naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els dits llocs o
activitats. Tenen també la consideració de residus municipals els residus procedents de la
neteja de vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges, els animals domèstics
morts, els mobles, els estris i els vehicles abandonats, els residus i els enderrocs procedents
d’obres menors i reparació domiciliària.
Els residus comercials són residus municipals generats per l’activitat pròpia del comerç al
detall i a l’engròs, l’hostaleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. Són
equiparables a aquesta categoria, als efectes de la gestió, els residus originats a la indústria
que tenen la consideració d’assimilables als municipals.
Segons estableix el Decret legislatiu 1/2009, el Govern ha d’elaborar i aprovar el Programa
de gestió de residus municipals de Catalunya i el Pla territorial sectorial d’infraestructures de
gestió de residus municipals, com a eines de planificació de la gestió dels residus
municipals.
El Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2007-2012 (PROGREMIC) està
pendent d’aprovació i s’estructura en 3 eixos (programa a la ciutadania, programa per a la
gestió i programa d’infraestructures) per cadascun dels quals tenen actuacions en matèria
de prevenció, recollida selectiva (objectius quantitatius) i tractament i destí final. Per
exemple: foment de l’oferta i la demanda de productes reutilitzables, ampliació de
l’obligatorietat de realitzar el servei de recollida selectiva a la totalitat de municipis de
Catalunya, etc.
El Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de
Catalunya (aprovat el febrer de 2010) preveu una millora de les instal·lacions existents i
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construcció de les noves durant el període 2005-2012. A la taula següent es mostren les que
es refereixen a la comarca del Baix Empordà:

Taula 4.8.1. Infraestructures de gestió de residus municipals previstes al Baix Empordà
Fracció

Tipus d’infraestructura

Ubicació

Envasos lleugers

Planta de triatge

Pendent

Voluminosos

Planta de voluminosos

Pendent

MBT amb Estabilització MO
RESTA

(tractaments mecànic-biològics amb estabilització
Matèria Orgànica)

Pendent

Rebuig Tractament

Dipòsit Controlat Rebuigs

Pendent

Font: PROGREMIC 2005-2012.

b) Gestió dels residus municipals
El capítol V del Decret legislatiu 1/2009 detalla la gestió dels residus municipals, i a
continuació es recullen els aspectes més destacats:
La gestió dels residus municipals és una competència pròpia del municipi. El
municipi, independentment o associadament, ha de prestar, com a mínim, el servei
de recollida selectiva, de transport, de valorització i de disposició del rebuig dels
residus municipals.
Els ajuntaments, per mitjà d’ordenances municipals específiques, i en el marc de la
legislació urbanística vigent han de (...) preveure, en la xarxa viària urbana i en els
camins veïnals, els espais reservats suficients per a la col·laboració de contenidors o
altres equipaments necessaris per a optimitzar les operacions de recollida i transport
dels residus.
En el cas que els municipis de menys de cinc mil habitants de dret no puguin prestar
el servei de recollida selectiva per si mateixos o en col·laboració amb altres
municipis, la recollida selectiva pot ser assumida pel consell comarcal o ens
consorciat corresponent. Correspon al consell comarcal establir, en el seu programa
d’actuació, els mecanismes d’actuació necessaris a fi d’assegurar subsidiàriament la
prestació adequada del servei municipal (...).
La persona titular d’una activitat que genera residus comercials els ha de gestionar
per si mateixa, d’acord amb les obligacions pròpies de les persones productores o
posseïdores de residus. Ha de lliurar els residus que generi o posseeixi a una
persona gestora autoritzada per a què se’n faci la valorització (...) o disposició del
rebuig, o bé s’ha d’acollir al sistema de recollida i gestió que l’ens local competent
estableixi per aquest tipus de residus, incloent-hi el servei de deixalleria.
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c) Caracterització dels residus municipals a l’àmbit d’estudi: producció i composició
Per tal de conèixer la producció total de residus municipals domèstics i comercials, generats
als municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, s’han tingut en compte les dades
disponibles al web de l’Agència de Residus de Catalunya (pels anys 2000 i 2005) i les
facilitades per l’Ajuntament i/o empresa gestora (per l’any 2009).
En el període 2000-2009, l’àmbit d’estudi ha registrat un augment de la generació dels
residus del 7,9% (de 16.114 a 17.390 tones) i un augment poblacional del 61,5% (de 9.593 a
15.489 tones). Aquest augment desigual i molt superior de població que de residus, es
tradueix en una disminució de la ràtio de producció de residus per habitant: de 4,6 a 3,1
kg/hab/dia, període 2000-2009.
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) que és de 21.053 persones, l’any
2003. D’aquesta manera, el resultat no és tan desmesurat (vegeu la taula 4.8.2).

Figura 4.8.1. Evolució de la ràtio de producció de residus municipals per
habitant (Kg/habitant/dia). Evolució 2000 -2009
10
9
8

kg/hab/dia

7
6

5,2

4,6

5
4

3,5
3,2

3

3,1
2,3

2
1
0

Castell-Platja d'Aro

Santa Cristina d'Aro
2000

Àmbit d'estudi

2009

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència de Residus de
Catalunya, de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro i de GBI-Serveis de Platja
d’Aro, 2010.

; Durant el període 2000-2009, s’aprecia un augment de la generació de residus a cada
municipi tot i que també una disminució de la ràtio de kg/hab/dia.
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Taula 4.8.2. Ràtio de producció de residus municipals per habitant (Kg/habitant/dia).
Any 2009 (població segons padró d’habitants i segons població estacional)
Municipi

Kg/hab/dia (padró)

kg/hab/dia (p.estacional)

Castell-Platja d’Aro

3,5

1,7

Santa Cristina d’Aro

2,3

s.d

Àmbit d’estudi

3,1

-

Font:Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència de Residus de Catalunya, de
l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro i de GBI-Serveis de Platja d’Aro, 2010.

La recollida selectiva consisteix a recollir separadament les diferents fraccions dels residus
municipals amb la finalitat de poder-les reciclar (matèria orgànica, vidre, paper i cartró,
envasos lleugers, residus voluminosos, poda i jardineria, piles, medicaments, tèxtil i altres).
Un cop efectuada aquesta recollida selectiva, la fracció residual que en queda és la fracció
resta (que encara pot tenir materials valoritzables).
Ambdós municipis de l’Agenda 21 tenen implantat aquest sistema de recollida selectiva però
el percentatge varia en cada cas. A la figura 4.8.2 es mostra el percentatge de recollida
selectiva envers el total de la producció de residus, i es pot comprovar com aquest
percentatge ha anat augmentant des del 2000. Evidentment, aquest increment suposa una
disminució de la fracció resta, 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%) envers el de Santa Cristina
d’Aro (15,0%).

Figura 4.8.2. Evolució del percentatge de recollida selectiva envers el total generat.
Any 2000, 2005 i 2009
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència de Residus de Catalunya (any 2000 i
2005), de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro i de GBI-Serveis de Platja d’Aro (any 2009), 2010.

A la taula 4.8.3 s’hi relaciona la totalitat de tones recollides a cada municipi, així com
quantes són de selectiva i quantes de la fracció resta.
Taula 4.8.3. Producció de residus municipals (en tones). Any 2009
Municipi

Recollida Selectiva

Fracció Resta

Generació total

Castell-Platja d’Aro

2.380’76

10.714’64

13.095’40

Santa Cristina d’Aro

646’19

3.648’94

4.295’14

3.026,95

14.363,58

17.390,54

Àmbit d’estudi

Font: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro i de GBI-Serveis de Platja d’Aro, 2010.

d) Anàlisi de la gestió actual del servei de recollida i tractament dels residus
municipals
Servei de recollida de la fracció resta (residus sòlids urbans)
La recollida de la fracció resta és competència municipal. A la taula següent s’especifiquen
els sistemes de recollida a cada municipi:
Taula 4.8.4. Sistemes de recollida de la fracció resta
Municipi

Competència del servei

Empresa gestora

Forma de recollida

Castell-Platja d’Aro

Ajuntament

GBI Serveis

Recollida a contenidors

Santa Cristina d’Aro

Ajuntament

Gestió Ambiental de
Residus (Grup Navarro)*

Recollida a contenidors

*Actualment, l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha obert un concurs per la concessió de la gestió dels residus del
municipi.
Font: Ajuntaments de l’àmbit d’estudi, 2010.

La ràtio d’habitants per contenidor és força elevada, tal com es pot veure a la taula 4.8.5.
Tanmateix és l’Ajuntament i les empreses encarregades de la recollida, qui han de valorar si
el nombre de contenidors, la seva distribució i la freqüència de recollida és suficient i
correcta.
Taula 4.8.5. Nombre de contenidors de rebuig i ràtio d’habitants per contenidor. Any 2009
Municipi

Contenidor

Població

Castell-Platja d’Aro

715

10.376

Santa Cristina d’Aro

402

5.113

Ràtio (hab./cont.)

Font: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro i de GBI-Serveis de Platja d’Aro, 2010.
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A continuació es recullen les taxes aplicades en la recollida d’escombraries per cada
ajuntament.
Taula 4.8.6. Taxa d’escombraries per municipi. Any 2010.
Castell-Platja d’Aro

Font: Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, Taxa per la recollida d’escombraries i
altres residus urbans, tractament i eliminació, 2010.
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Santa Cristina d’Aro

Font: Ajuntament de
d’escombraries, 2010.

Santa

Cristina

d’Aro,
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Les taules anteriors permeten fer una comparativa de les taxes a cada municipi, essent els
imports variables en funció de la naturalesa (habitatges, restaurants, etc.). Pel que fa a les
bonificacions, en ambdós municipis s’ofereix la reducció d’un 50% en funció de la renda. A
Castell-Platja d’Aro també es fan deduccions d’acord amb el grau d’utilització de la
deixalleria municipal (de 5 a 9 aportacions un 20% de descompte i de 10 o més, un 30% de
descompte) controlats a partir d’una targeta identificativa, i d’acord amb l’ús correcte del
compostatge casolà.

Servei de recollida de la fracció selectiva domiciliària
La competència del servei de la recollida selectiva de paper i cartró, envasos, vidre i
orgànica als municipis de l’àmbit d’estudi és recull a la taula següent:

Taula 4.8.7. Sistemes de recollida selectiva. Any 2009
Municipi

Castell-Platja
d’Aro

Competència del servei Empresa gestora

Ajuntament

GBI Serveis

Ajuntament
Santa Cristina
d’Aro

Consell Comarcal del
Baix Empordà (recollida
urbanitzacions)

Gestió
Ambiental de
Residus (Grup
Navarro)*

Fracció

Planta tractament

Paper i cartró

Rec. Marcel Navarro i fills
(Llagostera)

Envasos

Rec. Marcel Navarro i fills
(Llagostera)

Vidre

Santos Jorge (Mollet del Vallès)

Matèria orgànica

Planta de Compostatge (Solius)

Paper i cartró

Rec. Marcel Navarro i fills
(Llagostera)

Envasos

Rec. Marcel Navarro i fills
(Llagostera)

Vidre

Santos Jorge (Mollet del Vallès)

Matèria orgànica

Planta de Compostatge (Solius)

*Actualment, l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha obert un concurs per la concessió de la gestió dels residus del
municipi.
Font: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro i de GBI-Serveis de Platja d’Aro, 2010.

En ambdós municipis el sistema de recollida és a contenidor i la freqüència s’especifica a la
taula següent:
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Taula 4.8.8. Calendari de la recollida selectiva
Municipi

Dilluns
Envasos**

Castell-Platja d’Aro

Paper
Orgànica

Santa Cristina d’Aro

Dimarts

Dimecres

Dijous

Vidre*
Envasos

Envasos**

Envasos

Orgànica

Paper*

Orgànica

Orgànica

Divendres
Envasos**
Paper
Orgànica

Dissabte
Envasos
Orgànica

Cartró

Orgànica

Cartró

Orgànica

Cartró

Orgànica

Envasos

Envasos

Envasos

Envasos

Vidre

Envasos

Diumenge

Orgànica

-

* 2 dimecres al mes es recull vidre, i 2 dies es recull paper.
** Els envasos es recullen amb el camió de càrrega posterior per la qual cosa la recollida de paper es pot fer
simultàniament.
Font: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro i de GBI-Serveis de Platja d’Aro, 2010.

La tipologia de contenidors és diferent a cada municipi però sempre es fa en àrees de
vorera i/o aportació. A Castell-Platja d’Aro es disposa de contenidors tipus iglú,
rectangulars, soterrats i de cub –aquest últim per la matèria orgànica. En canvi, a Santa
Cristina d’Aro consisteixen en quatre contenidors del tipus cub, collats per unes barres
metàl·liques subjectes a terra i col·locats al costat dels de rebuig.
Fins fa uns anys, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) determinava una ràtio orientativa
d’habitants per contenidor de cada fracció selectiva. Aquesta ràtio es continua aplicant pel
que fa al vidre, tal com estableix Ecovidrio (EV)1 al seu conveni amb l’Agència de Residus de
Catalunya. Tanmateix, amb relació als envasos de paper i plàstic, l’empresa Ecoembalajes
España S. A. (EEE) ha establert uns objectius de contenidorització, en funció de la tipologia
de contenidors (iglú, càrrega lateral, etc) i de si es tracta d’una zona urbana, semiurbana o
rural (per més informació consultar el web de l’ARC, a l’apartat convenis de la recollida
selectiva).
A la taula 4.8.9 es presenta una estimació del grau de compliment d’aquests objectius als
municipis de l’àmbit d’estudi. En tots els casos es compleixen les ràtios mínimes, excepte a
Santa Cristina d’Aro pel que fa a envasos i paper i cartró. Com s’ha dit, es tracta de dades
merament orientatives, i és l’Ajuntament i les empreses encarregades de la recollida, les que
valoraran la suficiència del nombre de contenidors, la seva distribució i la freqüència de
recollida.
Cal afegir però, que les opinions recollides a les assemblees dels pressupostos participatius,
que anualment convoca l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, posen de manifest un
descontentament pel que fa a la recollida de residus i neteja de contenidors a la majoria de
barris del municipi.

Als darrers anys s'han signat convenis entre l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i les societats gestores dels
sistemes integrats de gestió de residus i residus d’envasos: Ecoembalajes España S. A. (EEE) i Ecovidrio (EV). Aquests
convenis preveuen un seguit d’actuacions per promoure la prevenció i la reducció de l’impacte dels envasos sobre el
medi ambient i la gestió dels residus d’envasos al llarg de tot el seu cicle de vida.
1
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Taula 4.8.9. Nombre de contenidors i ràtio d’habitants per contenidor. Any 2009

Fracció

Paper i cartró
Envasos
lleugers
Fracció
Vidre

Castell-Platja d’Aro
Mitjana
Núm.
Ràtio
litres per
contenidors contenidor (litres/hab.)

Santa Cristina d’Aro
Mitjana
Núm.
Ràtio
litres per
contenidors contenidor (litres/hab.)

Ratios
referència

82

3.000

24,6

77

240

3,6

6 – 7,5

144

2.000

28,8

77

240

3,6

5-7

Ràtio

Núm.

Ràtio

(hab./cont.)

contenidors

(hab./cont.)

Ratios
referència

136,5

77

67,2

350-450

Núm.
contenidors
76

Població
10.376

Població
5.113

Font: Agència de Residus de Catalunya, Convenis amb Ecoembes (EEE) i Ecovidrio (EV), 2010.

Fotografies 4.8.1. Tipologia de contenidors a l’àmbit d’estudi

Contenidors tipus iglú i rectangulars a Platja
d’Aro.

Contenidors soterrats a Castell d’Aro.

Bateria de contenidors a Santa Cristina d’Aro.
Font: Elaboració pròpia, 2010.
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A Castell Platja-d’Aro, 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– i es fa amb contenidors de
120 i 240 litres a la via pública. Actualment hi ha 40 contenidors al carrer tot i que GBI
Serveis estima que en fan falta 300 més.
A Santa Cristina d’Aro, la recollida de matèria orgànica es realitza únicament al nucli
(gestionada per l’Ajuntament a través de l’empresa contractada) i a les urbanitzacions Mas
Trempat, Bell-lloc i Mas Pla (gestionada pel Consell Comarcal del Baix Empordà juntament
amb les altres fraccions de selectiva). La instal·lació de contenidors es va dur a terme
mitjançant una campanya d’informació i sensibilització ambiental porta a porta, realitzada
per una educadora ambiental.
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. El Consell facilita un compostador
als veïns interessats que disposin d’un espai al pati o jardí (amb una fiança de 30 euros) i
ofereix assessorament gratuït, però es reserva el dret de retirar aquells compostadors que
siguin objecte d’un mal ús, retornant la fiança, sempre i quan el material estigui en bones
condicions.
L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ressalta la poca acollida d’aquesta iniciativa tot i les
bonificacions que s’obtenen de la taxa d’escombraries.

Servei de recollida de la fracció selectiva comercial
Segons determina l’ordenança de recollida d’escombraries de Castell-Platja d’Aro, tots els
establiments estan obligats a fer la recollida selectiva. Aquesta es fa porta a porta de totes
les fraccions (envasos, vidre, cartró, orgànica i rebuig) i els horaris es pacten amb els
diferents sectors (l’orgànica es recull dos cops al dia).
El cartró es recull porta a porta als hotels i establiments, i pel que fa al vidre, envasos i
matèria orgànica, els establiments disposen de contenidors de 120 litres que treuen a la via
pública a l’hora del servei de recollida, que es realitza diàriament durant l’estiu o tres dies a
la setmana durant la resta de l’any.
A la recollida comercial a Santa Cristina d’Aro, hi estan adherits tots els restaurants del
municipi. També s’hi poden adherir els establiments que ho desitgin fent una sol·licitud de
contenidors, i l’Ajuntament valora quants són necessaris. La recollida d’envasos i orgànica és
de tres cops a la setmana i el vidre un cop a la setmana. La matèria orgànica es realitza a
tots els restaurants del municipi.

Pel que fa a altres recollides com els voluminosos, a Castell-Platja d’Aro és l’empresa GBI
l’encarregada també d’aquesta recollida. L’usuari es posa en contacte amb l’oficina de GBI a
Platja d’Aro, podent dipositar els mobles a la via pública a partir de les 21h i l’endemà
l’empresa els recull. Al municipi hi ha 6 contenidors de roba distribuïts pel municipi. No hi
ha contenidors de restes de poda i jardineria (tot i que s’ha fet una prova pilot) i, segons ha
informat l’Ajuntament, de moment no es té intenció d’ubicar-ne, atès que consideren que no
funcionen massa bé a altres municipis.
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A Santa Cristina, els mobles i trastos vells es recullen sense cap cost l’últim dilluns de cada
mes. Segons informació municipal, aquest servei no funciona prou bé possiblement degut a
la manca d’informació o que el número de telèfon no és prou senzill. Els contenidors de
poda i jardineria són temporals: només durant els períodes de poda.

e) Objectius quantitatius de la recollida selectiva
Recollida selectiva
El rendiment anual de la recollida selectiva, entès com el percentatge de paper-cartró, vidre,
envasos i matèria orgànica recollits respecte a la quantitat total de generats al municipi es
pot calcular a partir de la fórmula següent:

E = (V/(R*C/100))*100
E = Eficiència de la recollida selectiva (paper-cartró, vidre, envasos i matèria orgànica).
V = Quantitat recollida selectivament (àrees d’aportació i deixalleria municipal).
R = Producció total.
C = Percentatge en pes.

Seguint els criteris tècnics que estableix l’Agència de Residus de Catalunya, qualsevol
municipi presenta una composició dels residus municipals similar a la que detalla la taula
4.8.10, que il·lustra el percentatge de cada fracció en el total de la brossa. A la mateixa taula
també s’hi inclouen els objectius d’eficiència en la recollida selectiva que marca el Programa
de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2007-2012 (PROGREMIC).

Taula 4.8.10. Composició tipus dels residus municipals i objectius del PROGREMIC
Material

Composició bossa tipus Objectiu del PROGREMIC 2007% en pes (C)
2012

Matèria orgànica

36

55%

Paper i cartró

18

75%

7

75%

Plàstics, metalls, mixtes

12

25%

Voluminosos, fustes, runes, tèxtil, altres

27

-

Vidre

Font: PROGREMIC 2007-2012.

A partir de les dades de la taula anterior i coneixent les tones recollides de cada fracció a
cada municipi (any 2009), la taula 4.8.11 posa de manifest el grau d’eficiència de la recollida
actual.
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Taula 4.8.11. Compliment dels objectius quantitatius generals del PROGREMIC 2007-2012. Any 2009

Producció Producció total residus reciclables
(tones/any) (R*C)/100
Municipi total de
residus (R)
V
P
E
F
CPA

12.419,1

1.018,4 2.608,0 1.962,2 4.669,6

SCA

4.295,1

352,2

902,0

678,6

AE

12419,1

869,3

2.235,4

1.490,3

Quantitat recollida en les
àrees d’aportació de la
selectiva (tones/any) (V)
V

P

E

F

Eficiència de la
recollida selectiva (%)
V

P

E

F

323,4

291,1

136,8

748,4

32%

11%

7%

16%

1.615,0

158,8

150,0

123,7

213,9

45%

17%

18%

13%

4.470,9

482,2

441,1

260,5

962,3

55% 20% 17% 22%

Clau: CPA: Castell-Platja d’Aro, SCA: Santa Cristina d’Aro, AE: Àmbit d’estudi, V: vidre, P: paper, E: envasos, i F:
fracció orgànica de residus municipals.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Ajuntament de Santa Cristina i de GBI-Serveis de Platja d’Aro, 2010.

Per una correcta interpretació dels resultats cal comparar el percentatge obtingut a la
darrera columna amb els percentatges de la taula 4.8.10, que són els objectius que estableix
el PROGREMIC per al 2012.

; Ambdós municipis estan lluny dels percentatges d’eficiència que estableix el
PROGREMIC per a l’any 2012.

f) Campanyes de sensibilització ambiental en matèria de residus
Recentment, l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha portat a terme diverses campanyes de
sensibilització envers la minimització de residus i la importància de la recollida selectiva
dirigides a la població i als establiments de restauració, sota una imatge novadora i
identificativa. Per exemple, amb la campanya Jo compro amb la meva bossa s’han distribuït
tríptics i bosses multiús amb la finalitat de conscienciar de la necessitat de reduir les bosses
de plàstic. També A casa organic’zat amb la finalitat de conscienciar de la recollida de
matèria orgànica.
Anys anteriors també se n’havien fet per fomentar la recollida de matèria orgànica i de
promoció de la deixalleria municipal.
L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro aprofitarà la recent inauguració de la deixalleria
municipal per fer una campanya de sensibilització envers la recollida selectiva. Tanmateix,
l’any 2006 es va realitzar una campanya sota el lema Santa Cristina recicla, en benefici de
tots! En què es van repartir uns quadríptics informatius i es va oferir una informació porta a
porta per explicar la importància de la recollida de la matèria orgànica.
Les pàgines web dels ajuntaments d’ambdós municipis també juguen un paper important en
la difusió de la recollida selectiva.
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g) Instal·lacions actuals de recollida selectiva. Deixalleries
S’entén per deixalleria el centre d’aportació i emmagatzematge, selectiu, de residus
municipals que no són objecte de recollida domiciliària amb l’objectiu de facilitar-ne la
valorització o gestió correcta. Aquestes instal·lacions són d’ús de particulars i de petits
comerços d’acord amb les ordenances municipals. Els residus admissibles són els següents:
Residus especials: fluorescents i llums de vapor de mercuri, bateries, dissolvents, pintures,
vernissos i coles, piles i acumuladors, electrodomèstics que contenen substàncies perilloses,
olis d’origen mineral, aerosols, productes comburents, medicaments i cosmètics caducats,
líquids de fotografia, fitosanitaris, tòners i cartutxos de tinta i altres productes particulars no
identificats.
Residus no especials i inerts: paper i cartró, vidre, plàstics, ferralla i metalls, fustes, tèxtils,
electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses, pneumàtics, enderrocs d’obres
menors i reparació domiciliària, residus verds i restes de poda, mobles i voluminosos, olis
vegetals, aparells elèctrics i electrònics, porexpan, etc.

; Ambdós municipis disposen de servei de deixalleria municipal en la que s’hi admeten
els usuaris empadronats al seus municipis i els propietaris de petits tallers i comerços.
A Castell-Platja d’Aro la gestiona l’empresa GBI Serveis i compta amb una trituradora de
poda.
A Santa Cristina d’Aro, la deixalleria és de recent inauguració i la gestiona el mateix
Ajuntament.

h) Tractament final de la fracció resta. Dipòsit controlat comarcal
Un dipòsit controlat és una instal·lació de disposició controlada de residus, de manera que
no puguin ser font de contaminació del medi natural. Un abocador controlat és de classe II
quan està equipat específicament per admetre totes aquelles fraccions de residus municipals
no valoritzables.
El dipòsit controlat de Llagostera (Solius) se situa al Paratge Can Duran de Llagostera –tot i
que un magatzem de la instal·lació es troba en terme de Santa Cristina d’Aro–. El Consorci
per al condicionament i la gestió del complex de tractament de residus de Solius és l’ens
gestor de la instal·lació tanmateix l’empresa explotadora és GBI Serveis, SAU.
L´Abocador de Solius ofereix el servei de disposició final i tractament dels residus generats
a les comarques del Baix Empordà i Gironès. Els seus serveis s’han adreçat a ajuntaments i a
empreses privades o particulars que ho sol·licitin i compleixin les mesures requerides a les
ordenances d’ús i funcionament del control d’entrada a la instal·lació.
Els residus admesos són tots aquells que són assimilables a RSU , és a dir, tots aquells que
es consideren residus municipals i comercials. Pel que fa als residus industrials, només
s’accepten aquells que són assimilables als anteriorment citats. Per tant, en un abocador de
classe II com el de Solius no s’hi poden llençar residus especials, ni vehicles en desús, ni
animals morts, llots i fangs de depuradora, envasos bruts amb substàncies perilloses...
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Al fòrum de debat de l’Agenda 21 realitzat a Santa Cristina d’Aro, es va posar de manifest
l’impacte odorífer que genera aquest abocador.

Taula 4.8.12. Dades entrades al Dipòsit controlat de Llagostera desglossades per municipi. Any 2009
Municipi

Tones

Percentatge (%)

Castell-Platja d’Aro

10.683,46

14,53

Santa Cristina d’Aro

3.672,02

4,9

Total de tones entrades a l’abocador (tots municipis)

73.512,73

Font: Agència de Residus de Catalunya, 2010.

Figura 4.8.3. Situació del dipòsit controlat de Llagostera i de la instal·lació per a la gestió de runes a
Solius

Dipòsit controlat i planta de
reciclatge de runes

Dipòsit controlat de Llagostera

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2010.
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i) Planta de compostatge
El compostatge és un procés biològic aerobi (amb presència d’oxigen) que, sota condicions
de ventilació, humitat i temperatura controlades transforma els residus orgànics
degradables, en un producte estable i higienitzat anomenat compost, que pot ser utilitzat
com adob orgànic. La durada del procés de compostatge pot oscil·lar, depenent de diversos
factors (sistema, tecnologia, disponibilitat d'espai, etc.), entre 10 i 16 setmanes.
Les plantes de compostatge són instal·lacions on es reciclen els residus orgànics mitjançant
un tractament biològic en condicions controlades.
A les instal·lacions de l’abocador de Solius –que s’ubica en part dins el municipi de Santa
Cristina d’Aro– s’hi localitza una Planta de compostatge.

j) Abocaments incontrolats
Pel que fa a la clausura d’abocaments incontrolats, segons informació de l’Agència de
Residus de Catalunya (ARC) consta l’atorgament de les següents subvencions al municipi de
Santa Cristina d’Aro:
Any 2007: subvenció de 36.875,88
Actuació realitzada

per a la neteja de punts d’abocament incontrolat.

Any 2008: subvenció de 3.040,05
Actuació realitzada

per a la neteja de punts d’abocament incontrolat.

Segons informació del consistori cristianenc, es localitzen abocaments puntuals vora de
Romanyà de la Selva i de les urbanitzacions. La brigada municipal fa actuacions de neteja
quan es creu convenient.
No es té constància d’abocaments incontrolats al terme municipal de Castell-Platja d’Aro, tot
i que se’n registren d’esporàdics.
Per altra banda, i segons ha comunicat l’ARC, no hi ha constància de cap sòl contaminat dins
l’àmbit d’estudi, informació que s’avança al sistema de gestió de la informació que
alimentarà a l’Inventari de Sòls Contaminats de Catalunya, en actual avaluació.
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Neteja viària
El servei de neteja viària al conjunt de l’àmbit d’estudi es detalla a la següent taula:
Taula 4.8.13. Mètode de neteja viària per municipi. Any 2009
Municipi

Sistema de neteja
Empresa GBI

Castell-Platja d’Aro

Escombrat manual diari (de repàs en temporada alta)
Escombrat mecànic i mixt
Baldeig mecànic
Empresa Marcel Navarro
Maquinària i escombrat manual dels carrers

Santa Cristina d’Aro

Brigada municipal: places i jardins i urbanització Mas
Trempat, Bell-lloc 1 i Mas Pla
La resta d’urbanitzacions, neteja a càrrec dels veïns, que
contracten jardiner

Font: Ajuntaments de l’àmbit d’estudi, 2010.

Segons informació extreta de les assemblees dels pressupostos participatius que anualment
convoca l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro es desprèn un descontentament envers la
neteja viària i de les zones verdes a les urbanitzacions Roca de Malvet, Mas Trempat i Belllloc I.

Neteja de platges
A Castell-Platja d’Aro la neteja de les platges va a càrrec també de l’empresa GBI Serveis
que en funció de la temporada de l’any (alta, mitja o baixa) distribueix els recursos en
diferents punts del municipi. La neteja manual, mecànica o buidat de papereres s’adequa a
les circumstàncies de cada època de l’any en base una programació ja dissenyada.
L’empresa Marcel Navarro fa dues neteges a l’any a les dues platges del municipi que són
obertes al públic: Cala Canyet i Cala del Senyor Ramon. La neteja diària de la Platja de Canyet
la realitza el Club Nàutic i la de la Cala Vallpresona no la fa ningú atès que és inaccessible a
peu. Dels pressupostos participatius es desprèn que és fa necessària una millor neteja de la
Cala de Canyet.

Runes i residus de la construcció
a) Marc legal
El Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, fixa l’obligació del productor
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de les runes a lliurar-les de manera correcta, essent responsabilitat del mateix fer les
operacions de destriament i selecció dels residus lliurats. Per desenvolupar aquest decret en
l’àmbit municipal, el propi document normatiu fixa la necessitat d’elaborar i aprovar una
ordenança municipal reguladora de les runes i els residus de la construcció. Tan CastellPlatja d’Aro com a Santa Cristina d’Aro compten amb aquesta ordenança.
b) Gestió de runes i producció
El Programa de Gestió de Residus de la Construcció (PROGROC) 2007-2012 és
l’instrument que assumeix la planificació de la gestió de residus de la construcció i
demolició per als propers anys a Catalunya, vetllant per la prevenció de generació d’aquest
residu o les alternatives de valorització que ambientalment resultin més respectuoses.
En el marc del PROGROC es preveu un desplegament de les infraestructures necessàries per
a la gestió d’aquests residus al Baix Empordà i que són:
- 3 dipòsits controlats: que hauran de disposar d’un sistema de pesatge a l’entrada de la
instal·lació, en què s’hi admeten els enderrocs, els residus procedents de la construcció i
excavació.
- 2 plantes de reciclatge: el procés de valorització de residus de la construcció ha d’incloure
el control d’entrada, la classificació prèvia per eliminació d’impropis, el tractament,
acumulació del material resultant, el control ambiental i el control extern del procés. El
producte obtingut ha d’assolir uns paràmetres de qualitat per tal que pugui ser aplicat en
diversos usos.

; Actualment a Santa Cristina d’Aro hi ha un dipòsit controlat de runes en què es porten a

terme les tasques de dipòsit i reciclatge, gestionada per Gestora de runes de Solius, SL.
(vegeu situació a la figura 4.8.3). Segons informació municipal, hi ha la previsió de
substituir l’actual per un altre al sud de l’existent.

Els ajuntaments de l’àmbit d’estudi no disposen de dades de producció de runes.

Residus industrials
a) Definició i classificació dels residus industrials
Els residus industrials són materials sòlids, gasosos o líquids resultants d’un procés de
fabricació, de transformació, d’utilització, de consum o de neteja la persona productora o
posseïdora dels quals té voluntat de desprendre-se’n. D’acord amb el Decret Legislatiu
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus, no poden ser considerats residus municipals.
Els productors o posseïdors de residus industrials tenen les següents obligacions:
Codificar i classificar els residus segons el Catàleg europeu de residus (CER).
Gestionar els residus que produeixin o posseeixin de conformitat amb les
determinacions del Catàleg de residus de Catalunya (CRC).
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Estar inscrits al Registre de productors de residus industrials si és que l'activitat
de l'empresa ho requereix.
Formalitzar correctament la Declaració anual de residus industrials, en els casos
que sigui necessari.
Formalitzar les fitxes d'acceptació, les fitxes de destinació i els fulls de seguiment
dels diferents residus.
Utilitzar per al transport dels residus generats empreses inscrites al Registre de
transportistes i amb autorització específica per al residu, en els casos que sigui
necessari.
Informar al transportista en el moment de formalitzar el transport sobre les
característiques i els perills dels residus que ha de transportar i sobre el mètode
d'actuació en cas d'accident.
Portar al dia un registre propi de residus on constin les dades següents: el codi
segons el CER, l'origen de producció (procés, causa...), la descripció, gestió que es
realitza amb cada residu (destinatari i data de sortida (si s'escau), documentació
utilitzada (FA, FS...), transportista
Aquest registre serveix de base per omplir les dades de la Declaració anual de
residus industrials.
El Programa de gestió de residus industrials de Catalunya (PROGRIC) per al període
2007-2012, representa un gran pas en l’objectiu de l’Agència de Residus de Catalunya
d’aconseguir la màxima sostenibilitat en matèria de residus industrials. En aquest sentit, el
PROGRIC posa especial èmfasi en els àmbits de la minimització i valorització, en la
territorialització de la gestió i en aquells fluxos de residus que actualment resulten més
problemàtics, i intentar reduir el volum de residus perillosos destinats a tractaments
fisicoquímics, i evitar la incineració i la destinació a dipòsits controlats afavorint la
valorització.
b) Producció, tipologia dels residus industrials i sistemes de gestió a l’àmbit d’estudi
La producció de residus industrials dels municipis que estudiem s’avalua a partir de la
informació facilitada per l’Agència de Residus de Catalunya, a partir de l’inventari permanent
de productors de residus industrials i de les declaracions anuals de residus corresponents.

Taula 4.8.14. Productors de residus industrials (2009) i generació de residus industrials (2008) en els
municipis de l’àmbit d’estudi (en tones)
Municipi

Núm.
productors

Producció de
residus (tones)

Tipus de residus

Castell-Platja d’Aro

3

320

100% no perillosos

Santa Cristina d’Aro

7

504

84,7% no perillosos

Tipus de tractament
67,2% valorització externa
32,8 deposició controlada
39,6 valorització externa
6,15% deposició controlada
54,4% gestió no especificada
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Municipi
Baix Empordà

Núm.

Producció

Tipus

productors

de residus (tones)

de residus

270

41.426

96,7% no perillosos

Tipus de tractament
-

Clau: valorització externa: valorització del residu fora d’on s’ha produït; valorització interna: valorització del residu
on s’ha produït.
Font: Agència de Residus de Catalunya, 2010.

; Els residus industrials generats a Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro representen
el 0,8% i el 1,2%, respectivament, del total comarcal, xifra poc representativa. La major
part dels residus generats són no perillosos ja que provenen d’indústries de fabricació
de metalls, cereals, mobles, formigó, etc.

Pel que fa als gestors de residus industrials, a l’àmbit d’estudi no se’n localitzen i en d’altres
municipis de la comarca (Palafrugell, Calonge, Palamós, etc.) se’n disposen per altres tipus
de residus (recuperació de níquel, de tòners, recuperació de paper i ferralla, valorització de
residus perillosos, etc.).
D’altra banda, els olis minerals residuals segueixen un sistema de gestió i tractament
específic. L’Agència de Residus de Catalunya disposa d’un servei de recollida selectiva d’olis
minerals usats que es realitza a través de l’empresa CATOR, gratuït per a tots els tallers
d’automoció, mentre que la resta d’indústries han de pagar el cost de la recollida.

; Segons dades facilitades per CATOR, l’empresa té tallers i indústries censades als dos

municipis d’estudi. Durant el període 2004-2008 ha recollit una mitjana anual de 5.562
kg a Castell-Platja d’Aro i de 32.183,4 kg a Santa Cristina d’Aro.

Residus sanitaris
a) Marc legal
La gestió dels residus hospitalaris es regula amb el Decret 27/1999, de 9 de febrer de la
gestió dels residus sanitaris.
Els residus sanitaris es classifiquen en funció del grau de perillositat en els següents grups:
Residus sense risc o inespecífics
Grup I. Són residus que per la seva naturalesa i composició són inerts o no especials,
que no plantegen exigències especials en la seva gestió. S'inclou en aquest grup el
material d'oficines i despatxos, bars, menjadors, jardineria.
Grup II. Són residus que per la seva naturalesa i composició són inerts o no especials,
que no plantegen exigències especials en la seva gestió fora del centre, però dintre del
centre poden ser de risc per malalts amb les defenses baixes i a més poden provocar
fàstic o manies. S'inclou en aquest grup els materials de cures, guixos, robes i materials
d'un sol ús tacats amb sang, secrecions i d'altres residus no inclosos en el grup III.
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Residus amb risc o específics
Grup III. Són residus especials que requereixen l'adopció de mesures de prevenció, atès
que poden generar un risc per a la salut de les persones. Es tracta d’ aquells residus
capaços de transmetre alguna de les malalties infeccioses relacionades a l'annex del
Decret 27/1999, com per exemple: còlera, diftèria, àntrax, tuberculosi, sang i
hemoderivats en forma líquida, agulles i material punyent i tallant, usat, vacunes vives i
atenuades, cultius i reserves d'agents infecciosos.
Grup IV. Són els residus especials no inclosos en el grup III. Dins d'aquest grup
s'inclouen aquells residus tipificats en normatives singulars com els medicaments
caducats, restes de substàncies químiques, els residus radioactius i altres; també inclou
els residus citotòxics (envasos, materials, restes que hagin estat en contacte amb
medicaments per al tractament de càncer).
Els residus dels grups I i II, un cop fora del centre sanitari, es tracten com residus
assimilables a municipals i van, doncs, als centres de disposició de residus municipals. Els
residus del grup III es tracten mitjançant esterilització per autoclau i posterior trituració, i un
cop efectuat aquest procés esdevenen assimilables a municipals. Els citotòxics del grup IV es
tracten mitjançant incineració en instal·lacions per a residus especials.
L'empresa que efectuï operacions de recollida i transport de residus sanitaris dels grups III i
IV (excepte pels residus radioactius) ha d'estar autoritzada per l'Agència de Residus de
Catalunya. Per obtenir l'autorització s'ha de presentar la sol·licitud normalitzada i aportar,
per cada vehicle, la documentació corresponent.
b) Caracterització dels residus sanitaris (composició i producció) i gestió actual a
l’àmbit d’estudi
No es disposa de dades respecte a la composició i producció dels residus sanitaris dels
municipis de l’àmbit d’estudi. Tot i això, cal destacar que no hi ha cap gran productor de
residus com podria ser un hospital, sinó que es tracta de centres d’atenció primària,
consultoris mèdics locals, farmàcies i centres veterinaris.

; Els residus de tipus III i IV que es generen als consultoris 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.

Dejeccions ramaderes
Les dejeccions ramaderes són els excrements i residus excretats pel bestiar, sols o barrejats,
encara que s'hagin transformat. Normalment es distingeixen diferents tipus de dejeccions
ramaderes (fems, purins, gallinassa) segons la procedència i el contingut de matèria seca.
a) Caracterització volumètrica i qualitativa dels residus ramaders
Segons registre del 2009 de l’oficina comarcal del Baix Empordà del Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, al conjunt de l’àmbit d’estudi hi ha censats 941
caps de bestiar (315 a Castell-Platja d’Aro i 626 a Santa Cristina d’Aro) que equivalen a 319
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unitats ramaderes (UR). Al capítol d’Anàlisi del sector primari es pot veure l’evolució dels
caps de bestiar i les unitats ramaderes entre el 1989 i el 2009.
En aquest capítol es procedirà a calcular quins són els residus ramaders que es deriven
d’aquests caps de bestiar, prenent les dades de la capacitat ramadera de les explotacions i
els factors de producció de residus ramaders per tipus de bestiar2:
Fems: 6.603,8 tones.
Purins: 3.864,0 m3.
Les taules i gràfics següents recullen aquests càlculs per cadascun dels municipis:

Figura 4.8.4. Producció de fems (en tones) i espècie (capacitat). Any 2009
Producció de fems
8.000
7.000
6.000

Tones

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Castell-Platja d'Aro

Boví

Porcí

Santa Cristina d'Aro

Cabrum

Oví

Aviram

Equí

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Servei
territorial de Girona i oficina comarcal del Baix Empordà del
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, 2010.

Taula 4.8.15. Producció de fems (en tones) i espècie (capacitat). Any 2009
Municipi

Boví

Porcí

Cabrum

Oví

Aviram

Equí

Total

Castell-Platja d’Aro

-

16,7

22,5

159,0

13,4

-

211,6

Santa Cristina d’Aro

4.795,5

23,6

27,5

34,0

15,6

1.496,0

6.392,2

S’han emprat mitjanes dels coeficients estàndards que apareixen al Reial Decret 324/2000 del Departament de
Medi Ambient i Habitatge, ja que no es disposava de la fase productiva de cada tipus de bestiar. Els resultats, per
tant, són aproximats.

2
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Municipi

Boví

Porcí

Àmbit d’estudi

4.795,5

Cabrum

40,3

50,0

Oví
193,0

Aviram
29,0

Equí

Total

1.496,0

6.603,8

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Servei territorial de Girona i oficina comarcal del Baix Empordà
del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, 2010.

Figura 4.8.5. Producció de purins (en m3) per municipi i espècie (capacitat). Any 2009.
Producció de purins
8.000
7.000
6.000

m3

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Castell-Platja d'Aro

Boví

Porcí

Cabrum

Santa Cristina d'Aro

Oví

Aviram

Equí

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Servei
territorial de Girona i oficina comarcal del Baix Empordà
del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural, 2010.

Taula 4.8.16. Producció de purins (en m3) i espècie (capacitat). Any 2009
Municipi

Boví

Porcí

Cabrum

Oví

Aviram

Equí

Total

Castell-Platja d’Aro

-

39,6

-

-

8,9

-

48,5

Santa Cristina d’Aro

3.749,0

56,1

-

-

10,4

-

3.815,5

Àmbit d’estudi

3.749,0

95,7

-

-

19,3

-

3.864,0

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Servei territorial de Girona i oficina comarcal del Baix Empordà
del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, 2010.
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b) Sistemes de gestió dels residus ramaders
L’aplicació de les dejeccions ramaderes als sòls agrícoles és la destinació natural i més
immediata, ja que suposa un increment del contingut de la matèria orgànica al sòl, aspecte
que millora la seva fertilitat i propietats físiques i manté la relació tradicional entre
ramaderia i agricultura. Ara bé, una aplicació agrícola de fems i purins feta d’una manera
incorrecta pot portar problemes de contaminació d’aqüífers, d’aigües superficials i de sòls
És per això que les explotacions ramaderes han de disposar i aplicar:
-

Un pla de gestió de dejeccions ramaderes (individual o col·lectiu). Un tècnic ha
d’elaborar-lo a partir de capacitats de bestiar, capacitat de fosses i femers, gestió de
les dejeccions, etc. Aquest pla de gestió s’ha de presentar a les oficines comarcals
del DAR perquè l’estudiï i el validi juntament amb el DMAiH.

-

Un llibre de gestió de les dejeccions ramaderes. Registre de la gestió real de les
dejeccions ramaderes generades a l’explotació, aplicació agrícola, gestió conjunta,
tractament individualitzat. Dades de l’aplicació agrícola o de lliurament a gestor.

Per tal de fer una bona gestió, la capacitat d’emmagatzematge de les dejeccions ha de poder
ser suficient, tal com s’ha de fer constar al Pla de gestió. I s’han de seguir criteris
agronòmics basats en el codi de bones pràctiques agràries.
Atès que la principal font de contaminació de les dejeccions ramaderes és el nitrogen,
aquest és el paràmetre que es tindrà en compte per a avaluar el risc de contaminació
potencial, als municipis de l’Agenda 21.
Per a fer el balanç de dejeccions ramaderes dels municipis cal conèixer també la superfície
agrícola útil (SAU), i els conreus i pastures que s’hi fan. La superfície agrícola útil (SAU) es
presenta a la taula 4.8.16 i el balanç de dejeccions ramaderes a la figura 4.8.6.

Taula 4.8.17. Superfície Agrícola Útil (SAU) per municipi (en hectàrees). Any 2009
Municipi

SAU (ha)

Castell-Platja d’Aro

150

Santa Cristina d’Aro

413,5

Font: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, 2010.

Per tal de realitzar el càlcul de balanç de nitrogen produït per les dejeccions ramaderes
respecte l’absorbible per la disponibilitat de superfície agrícola útil, s’ha utilitzat un
paràmetre calculat a partir de les dosis fixades pel Decret 205/2000. Atès que els municipis
d’estudi no s’inclouen dins l’àrea 1 de les zones vulnerables per a la contaminació de nitrats,
s’ha agafat com a valor la dosi d’aplicació màxima de nitrogen de 210 kg N/ha.
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Taula 4.8.16. Balanç municipal de dejeccions ramaderes. SAU i dejeccions ramaderes a partir dels
valors de capacitat ramadera. Any 2009
Prod. de dejeccions
(entrades).
La producció de
nitrogen (Kg N / any)
d’origen ramader
s’estima en:

Castell-Platja d’Aro

Capacitat d’absorció de
les terres agrícoles
(sortides):
La capacitat d’acceptació de
dejeccions ramaderes per
part de les terres agrícoles
(kg N/ any) és de:

Balanç:
Balanç municipal (kg
N/ha) de nitrogen
excedent, amb una
aportació nitrogenada
de:

2.079,6

31.500

-29.420

Santa Cristina d’Aro

31.518,5

86.835

-55.316

Àmbit d’estudi

33.598,1

118.335

-84.737

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes del web de l’Institut d’Estadística de Catalunya i del
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, 2010.

Aquests resultats posen de manifest que, en el conjunt de l’àmbit d’estudi, el nitrogen
generat per les dejeccions ramaderes és inferior al que poden absorbir les terres agrícoles
(84.737 kg N/ha). Cal advertir però que el càlcul del nitrogen generat s’ha realitzat en base a
les capacitats màximes d’allotjament de la cabanya ramadera dels municipis per la qual cosa
les dades reals segons el cens encara serien menors.

; Tan Castell-Platja d’Aro com Santa Cristina d’Aro presenten un dèficit en nitrogen, és a

dir, estan per sota la seva capacitat d’absorció, la qual cosa és satisfactòria. Cap dels
municipis està considerat zona de contaminació per nitrats.
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4.9. Estructura energètica
Context de la política energètica actual
L’escenari energètic actual es caracteritza, a grans trets, per un augment del preu del petroli i
del gas natural, el dubte de la durabilitat de la proporció reserves/producció de combustibles
fòssils, la voluntat de subministrar serveis energètics bàsics a tota la població, i l’impacte del
sistema energètic sobre el medi ambient amb el compromís del Protocol de Kyoto.
Les qüestions energètiques són molt transversals i sobre les mateixes hi actuen totes les
administracions:
-

Context internacional: l’Agència Internacional de l’Energia com a òrgan consultor (27
països membres).

-

Context europeu: la Comissió Europea ha engegat vàries directives (Directiva 2001/77/CE
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de setembre de 2001, relativa a la promoció
d’electricitat generada a partir de fonts d’energia renovables, en el mercat interior de
l’electricitat i la Directiva 2002/91/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 16 de
desembre de 2002, relativa a l’eficiència energètica dels edificis); i ha iniciat la creació del
Mercat Únic de l’Energia.

-

Context estatal: des del Govern s’han aprovat disposicions legals o plans com el Plan
nacional de asignación de derechos de emisión, 2008-2012 i l’Estrategia de Ahorro y
Eficiencia Energética en España, 2004-2012 (E4), entre d’altres.

-

Context català: el Govern de la Generalitat va aprovar l’11 d’octubre de 2005 el Pla de
l’energia de Catalunya 2006-2015 per tal de definir l’orientació energètica del país i fer
front als reptes energètics del futur. Es preveuen actuacions pel període 2006-2010, i es
fixen dos horitzons temporals al 2015 i 2030. L’Institut Català d’Energia (ICAEN) és
l’organisme encarregat de gestionar aquest pla.

L’anàlisi de la situació energètica actual dels municipis de l’àmbit d’estudi es basa en:
-

L’estudi de les fonts energètiques i els consums per sectors econòmics dels municipis.

-

La realització d’un balanç d'energia final, en el que es descriuen els fluxos energètics
(producció, importació–exportació, entrades i sortides,...), i el qual acaba en el consum
final, sense comptabilitzar les pèrdues produïdes en el transport ni l’eficiència amb què es
consumeix –les quals es considerarien en un balanç d'energia útil.

En aquest marc energètic s’ha topat amb la dificultat de disposar de poca informació de base i
amb la inexistència d’un organisme que recopili aquest tipus de dades. Així, en alguns casos la
informació s’ha obtingut a partir dels subministradors de cada tipus de combustible, i en
d’altres s’ha estimat a partir de dades pròpies del consum d’indústries i locals municipals.
En primer lloc cal explicar que els valors de consum energètic s'expressen en tep (tones
equivalents de petroli) per tal de poder comparar els consums i elaborar el balanç d'energia
final. La taula següent presenta les equivalències entre les diferents unitats energètiques.
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Taula 4.9.1. Equivalència entre diferents unitats energètiques
Electricitat

1 tep = 11.628 kWh

1 kWh = 860 kcal

1.000 kcal/tèrmia

Gas natural (metà)

1 tep = 107 kcal

10.000 kcal/kg GN

9.300 kcal/m3 (PCI)

Gasos liquats del
petroli (GLP)

1 tep = 107 kcal

11.300 kcal/kg GLP

1 tep = 1.150 litres
gasoil

10.350 kcal/kg gasoil

(butà i propà)

Combustibles
líquids (gasoils i
gasolines)

1 tep = 1.250 litres
gasolina
1 tep = 1.240 litres fuel

10.700 kcal/kg
gasolina

0,8 kg/m3

23.200 kcal/m3 (PCI) - 2,09 kg/m3 propà
propà
28.700 kcal/m3 (PCI) - 2,60 kg/m3 butà
butà

0,84 kg/litre gasoil
0,75 kg/litre gasolina

9.600 kcal/kg fuel

PCI : Poder Calorífic Inferior.
Font: Elaboració pròpia.

Fonts i consum d’energia
A Catalunya el consum final d’energia pel 2003 es reparteix de forma desigual entre els
diferents sectors (Pla de l’energia 2006-2015). Un 37,7% es consumeix al sector transport, un
34,2% a la indústria, un 13,3% al sector domèstic, un 10,9% als serveis i un 3,8% al sector
primari. Pel que fa a les fonts, l’energia primària s’obté en un 48,1% a partir del petroli, un
24,7% a partir d’energia elèctrica d’origen nuclear, un 21,9% del gas natural, un 3,2% de fonts
d’energia renovables (sobretot hidràulica), i finalment, un 2,1% a partir d’altres fonts (carbó,
etc.).
A continuació s’analitza la situació als municipis de l’àmbit d’estudi.

a) Energia elèctrica
L’energia elèctrica a Catalunya representa prop d’una tercera part de l’energia consumida.
Segons el seu origen, el 55,8% prové de centrals nuclears, el 14,5% de processos de
cogeneració, el 13,3% de centrals hidroelèctriques, el 8,7% de cicles combinats, el 4,8% de
centrals tèrmiques alimentades amb fuel, gas o carbó, l’ 1,2% d’altres energies renovables i el
1,7% restant d’altres fonts.
L’empresa
subministradora
d’energia
elèctrica
municipis de l’àmbit d’estudi és Fecsa-Endesa.

als

Pel que fa a les infraestructures elèctriques, a l’àmbit
d’estudi es localitzen diverses línies elèctriques que
subministren corrent a tot el territori. Destacar
especialment la polèmica línia de les Gavarres: una línia
elèctrica d’alta tensió que va de Juià a Castell d’Aro i que
subministra als municipis de Sant Feliu de Guíxols Santa
Cristina d'Aro, Castell-Platja d'Aro, Calonge, Palamós i VallSubestació Castell d’Aro
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Llobrega. En total proveeix a una població d’uns 175.000 usuaris que a l’estiu es pot
incrementar a un milió.
Altrament es localitzen diverses línies de mitjana i baixa tensió que abasten als diferents nuclis
urbans i a les urbanitzacions. Es tracta sobretot de línies aèries, fins i tot a dins dels municipis,
ja que el soterrament de les mateixes és encara inexistent en alguns sectors dels municipis de
l’Agenda 21 (vegeu fotografies següents).

Fotografies 4.9.1. Cablejat aeri en els nuclis urbans de l’àmbit d’estudi

Platja d’Aro

Castell d’Aro

Santa Cristina d’Aro

Cal destacar també, encara que no afecti directament a l’àmbit d’estudi, el projecte de línia de
400 Kv Sentmenat (Vallès Occidental)-Bescanó Santa Llogaia-Baixàs (França). La Generalitat
de Catalunya justifica la necessitat de la línia per millorar el subministrament elèctric de les
comarques gironines, per satisfer la demanda del futur tren d’alta velocitat i per augmentar la
interconnexió elèctrica amb França. El tram Sentmenat-Bescanó ja s’està executant i el tram
Bescanó-Ramis-Santa Llogaia està pendent d’avaluació ambiental.
En relació a l’anàlisi dels consums d’electricitat a l’àmbit d’estudi, s’ha demanat dades a la
companyia subministradora del servei elèctric. Els consums d’energia elèctrica, facilitats per la
companyia, segons els diferents sectors i la seva evolució es mostren a la taula 4.9.2.

Taula 4.9.2. Evolució del consum d’energia elèctrica (en tep). Any 2008

Municipis

Consum
(tep)
2008

Distribució per sectors (%)
Domèstic

Industrial

Municipal*

Consum
unitari
(tep/habitant)

Augment
2004-2008
(tep)

Castell-Platja d’Aro

8.448,49

42,45

57,46

0,81

0,83

14,67

Sta.Cristina d’Aro

2.162,17

59,19

40,58

0,23

0,46

20,49

Àmbit d’estudi

5.274,92

50,82

49,02

0,52

0,64

15,10

* S’han considerat les dades corresponents a l’any 2007, en considerar que les del 2008 no són prou fiables.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per Fecsa-Endesa, 2010.

; El consum d’energia elèctrica ha augmentat en els darrers anys a tots dos municipis.
Tanmateix, Castell-Platja d’Aro és el municipi que més en consumeix (8.387,67 tep i 0,83
tep/habitant).
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; El volum més elevat d’energia consumida a Castell-Platja d’Aro és per a ús industrial,

mentre que a Santa Cristina d’Aro es destina a ús domèstic. Això es justifica pel pes del
sector terciari a Castell-Platja d’Aro i tenint en compte que el consum comercial i hoteler
es comptabilitza com a ús industrial.
Segons les dades facilitades per Fecsa-Endesa, el consum municipal en tots els casos és
ínfim i irrellevant en el balanç global.

b)

Gasos liquats del petroli

Els gasos liquats del petroli (d’ara endavant GLP) són un subproducte del refinament del petroli,
emmagatzemat a pressió, i utilitzat com a combustible líquid. En general acostuma a ser una
mescla d'hidrocarburs on el butà i el propà són dominants.
Repsol Butano SA comercialitza els GLP (butà i propà, envasat i a granel) a l’àmbit d’estudi.
Tanmateix, no ha estat possible obtenir les dades de consum de gas canalitzat envasat i a
granel atenent la política de la multinacional que no permet la difusió de les dades per temes
de competència. D’aquesta manera, i tenint en compte que els GLP estan quedant obsolets amb
la progressiva implantació del gas natural, s’ha menyspreat el consum total de GLP en el
còmput total del consum energètic.

c)

Combustibles líquids

Els combustibles líquids (d’ara endavant CL) més importants corresponen al gasoil bonificat, el
fuel i els combustibles d’automoció.
A l’àmbit d’estudi es localitzen 4 estacions de servei. En el municipi de Castell-Platja d’Aro n’hi
ha 3: Campsa (crta. Vella Km. 4.400, Castell d’Aro), Repsol (avda. Castell d’Aro 122, Platja
d’Aro i Shell (Santiago Russinyol - Avda. Tramuntana, sector s’Agaró); i una a Santa Cristina
d’Aro (Riu d’Or, Teulera 15).
Pel que fa als habitatges que disposen de calefaccions de gasoil, són diverses les empreses
subministradores, segons les preferències dels usuaris, motiu pel qual no es pot disposar de
dades.
L’estimació del consum de combustibles líquids s’ha realitzat a partir de les dades facilitades
per l’Asociación española de operadores de productos petrolíferos (2008), que són d’abast
provincial i s’han posat en relació amb diferents variables segons sectors de consum:
-

Sector domèstic: percentatge d’habitatges que utilitzen aquest combustible per a la
calefacció, segons la província i municipis de l’àmbit d’estudi (web de l’Institut
d’Estadística de Catalunya, 2001).

-

Sector agrícola: hectàrees de SAU existents a la província i als municipis de l’àmbit d’estudi
(DAR, 2008).

-

Sector industrial: nombre d’activitats industrials existents a la província i a cada municipi
(Anuario Econòmico de España de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, 2008).

-

Sector transport: parc mòbil de la província i dels municipis de l’àmbit d’estudi (web de
l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2007).
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Tenint en compte aquestes consideracions metodològiques, el consum de combustibles líquids
es detalla a la taula següent.

Taula 4.9.3. Consum de combustibles líquids (CL) per sectors (en tep). Any 2008
Consum
(tep)

Municipis

Distribució per sectors (%)
Domèstic

Agrícola

Industrial

Transport

Consum unitari
(tep/habitant)

Castell-Platja d’Aro

27.630,90

9,94

0,51

2,09

87,46

2,72

Sta.Cristina d’Aro

14.794,31

12,34

2,60

4,65

80,42

3,14

Àmbit d’estudi

21.212,61

11,14

1,55

3,37

83,94

2,93

Font: Asociación española de operadores de productos energéticos, Fecsa-Endesa i web de l’Institut
d’Estadística de Catalunya, 2010.

; El transport aglutina més del 80% del consum de combustibles líquids.
d) Gas natural
El gas natural és una de les fonts energètiques més netes i respectuoses amb el medi ambient
ja que conté un baix contingut en diòxid de carboni i és la que menys emissions emet a
l’atmosfera.
Els municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro disposen de subministrament de gas
natural, a través de l’empresa distribuïdora Gas Natural SDG S.A.
El nombre d’abonats a l’any 2008 era de 6.047 (4.948 a Castell-Platja d’Aro i 1.099 a Santa
Cristina d’Aro, i el seu augment respecte l’any 2004 ha estat del 21,84%.
Les dades de consum de gas natural als respectius municipis es mostren a la següent taula:

Taula 4.9.4. Consum de gas natural per sectors (en tep). Any 2008

Municipis
Castell-Platja d’Aro
Sta.Cristina d’Aro
Àmbit d’estudi

Distribució per sectors (%)

Consum unitari
(tep/habitant)

Augment
2004-2008
(tep)

3,93

0,30

29,38

100,00

0,00

0,19

78,30

98,03

1,97

0,25

37,75

Consum
(tep)

Domèstic

ComercialIndustrial

3.087,32

96,07

877,46
1.982,39

Font: Asociación española de operadores de productos energéticos, Fecsa-Endesa i web de l’Institut
d’Estadística de Catalunya, 2010.

El consum de gas natural ha augmentat de manera notable a tots dos municipis en els darrers
anys.
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; Castell-Platja d’Aro és el municipi que més en consumeix (3.087,32 tep i 0,30
tep/habitant), essent el nucli de Platja d’Aro el major consumidor de l’àmbit d’estudi (57%),
seguit de Santa Cristina d’Aro (22%).
La major part del consum de gas natural es destina a ús domèstic.

e) Cogeneració termoelèctrica
Una instal·lació de cogeneració termoelèctrica és aquella on es produeix conjuntament energia
elèctrica i energia calorífica útil, a partir d’una font d’energia primària. Es tracta d’aprofitar el
calor que es produeix al convertir l’energia d’un combustible en electricitat. Aquest procés fa
que el centre productor d'energia elèctrica i el centre consumidor estiguin situats al mateix lloc
i, per tant, suposa un increment notable d’eficiènca energètica i un millor aprofitament dels
recursos energètics.
Segons l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), en el conjunt de municipis de l’àmbit d’estudi, no
s’ha localitzat cap instal·lació d’aquest tipus.

f)

Consum total

Les taules i gràfiques següents resumeixen el consum total d’energia per cada municipi, per
sectors i tipus de combustible. Cal apuntar que per manca de dades no ha estat possible
incloure-hi el consum de GLP. No obstant, en tractar-se d’una font d’energia minoritària, no
altera pràcticament el balanç global.

Taula 4.9.5. Consum energètic total per fonts d’energia (en tep). Any 2008

Municipi

Consum
(tep)

Distribució fonts d’energia (%)
Energia
Elèctrica

Combustibles
líquids

Gas natural

Consum
unitari
(tep/hab)

Castell-Platja d’Aro

39.167,06

21,57

70,55

7,88

3,85

Sta.Cristina d’Aro

22.653,60

30,82

65,31

3,87

4,81

Àmbit d’estudi

30.910,33

26,20

67,93

5,88

4,33

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Asociación española de operadores de
productos energéticos, Fecsa-Endesa i web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2010.
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Figura 4.9.1. Consum energètic total per fonts d’energia (en tep). Any 2008
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Castell-Platja d'Aro
Electricitat

Sta. Cristina d'Aro

Combustibles líquids

Gas

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Asociación española de operadores
de productos energéticos, Fecsa-Endesa i web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2010.

Taula 4.9.5. Consum energètic total per sectors (en tep). Any 2008
Consum
(tep)

Municipi

Distribució per sectors (%)
Domèstic i
municipal

Industrial

Agrícola

Transport

Castell-Platja d’Aro

39.167,06

23,85

14,09

0,36

61,70

Sta.Cristina d’Aro

22.653,60

17,60

28,18

1,69

52,52

Àmbit d’estudi

30.910,33

20,73

21,14

1,03

57,11

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Asociación española de operadores de
productos energéticos, Fecsa-Endesa i web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2010.

Figura 4.9.2. Consum energètic total per sectors (en tep). Any 2008
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Castell-Platja d'Aro
Domèstic-Municipal

Sta. Cristina d'Aro
Industrial

Agrícola

Transport

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Asociación española de operadores
de productos energéticos, Fecsa-Endesa i web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2010.
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; Els combustibles líquids són la font d’energia més emprada per l’elevat consum que
en fa el sector del transport (83,94%).

; L’agricultura és el sector que menys energia consumeix.
; El consum domèstic, dominantment d’energia elèctrica, és el segon sector que menys
consumeix.

Anàlisi de la gestió energètica municipal
L’anàlisi de la gestió energètica municipal s’ha realitzat per mitjà de l’avaluació dels diferents
consums i característiques del sector energètic municipal, a partir de la informació
subministrada pels propis ajuntaments.

a) Enllumenat públic
L’enllumenat públic té una gran importància tant en l’aspecte energètic com per la
contaminació lumínica que provoca.
El Parlament català va aprovar la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i el Decret 2/2005 de 3 de maig, com a
desplegament normatiu de l’esmentada llei. En aquest sentit, es determina bàsicament:
(1) La divisió del territori en diverses zones en funció de les característiques i especificitats de
cada una en relació amb la claror lluminosa que hi pot ésser admissible, regulant els aspectes
relatius a les intensitats de brillantor permeses, el disseny i instal·lació de l’enllumenat i al
règim estacional i horari d’usos. El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya ha elaborat una proposta de mapa per cada municipi que fixa les àrees que
corresponen a cada una de les tipologies envers la contaminació lluminosa: el grau de
protecció màxima (E1), el grau de protecció alta (E2), el grau de protecció moderada (E3), i el
grau de protecció menor (E4). S’ha fet arribar als ajuntaments requerint modificacions, en cas
de considerar-se oportú i no implicar una reducció de la protecció assignada, per aprovar-se
finalment abans del juny de 2007.

; Actualment, cap dels municipis ha aprovat el mapa de protecció envers la contaminació
lluminosa.

(2) La formulació per part dels ajuntaments del Pla d’adequació de la il·luminació exterior
abans del 31 de desembre de 2007, que serveixi de base a l'adequació de les instal·lacions
d'acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa, en el que s’identifiquin
els punts de les instal·lacions que cal adequar, determinar-ne la prioritat, pressupost i
calendari. A tall d’exemple es prohibeixen els llums integrals o monocromàtics, amb un flux
d’hemisferi superior emès que superi el 50% d’aquest, i es dicta que cal prioritzar en els
enllumenats exteriors la utilització preferent de làmpades de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP)
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i de baixa pressió (VSBP). Aquestes, han de substituir les làmpades de vapor de mercuri (VM) en
els processos de renovació de l’enllumenat públic, que han de tendir a la reducció de la
potència instal·lada.
La il·luminació exterior existent ha de complir les prescripcions de la Llei 6/2001 i Decret
2/2005 no més enllà del 31 d’agost de 2009, però és evident que caldrà prorrogar el termini
perquè no tots els ajuntaments ho hauran fet.
Característiques de l’enllumenat
A continuació es caracteritza breument el tipus d’enllumenat a cadascun dels municipis, tot
definint la tipologia de llums i làmpades, així com els sistemes d’encesa existents.

Empresa gestora

Enllumenats Costa Brava S.L.

Escomeses

107

Punts de llums

7.697

Potència (kW)

924.754
Lluminària viària diversa en les vies principals; i als carrers interns,
lluminària viària, de jardí, globus i projectors.

Tipologia fanals

Castell-Platja
d’Aro

Tipologia làmpades

479 FL

116 LED’s

29 QI

968 VM

184 HM

5921 VSAP

Sistema d’encesa

Rellotge astronòmic (100%)

Sistemes d’estalvi
energètic

9 escomeses disposen de regulador de flux en capçalera
Es duen a terme dos tipus de manteniment:

Manteniment

1.Correctiu: es revisen periòdicament els punts de llum per tal de
detectar incidències
2.Preventiu: cada any es substitueix un terç dels punts de llum del
municipi

FL: fluorescència; HM: halògena; VM: vapor de mercuri; VSAP: vapor sodi alta pressió
Font: Enllumenats Costa Brava, 2010.

; A Castell-Platja d’Aro més d’un 75% de les làmpades no són contaminants.
; Els enllumenats públics a Castell-Platja d’Aro disposen de sistemes d’estalvi energètic en
algunes escomeses.
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Empresa gestora

Instal·lacions J. Alcalde

Escomeses

25

Punts de llums

Sense dades
Lluminària viària diversa en les vies principals; i als carrers
interns, lluminària viària, de jardí, globus-ornamental i projectors.

Tipologia fanals
Santa Cristina
d’Aro

Tipologia làmpades

Sense dades

Sistema d’encesa

Rellotge astronòmic (100%)

Sistemes d’estalvi
energètic

No

Manteniment

Sense dades

FL: fluorescència; HM: halògena; VM: vapor de mercuri; VSAP: vapor sodi alta pressió
Font: Ajuntament, 2010.

; Santa Cristina d’Aro no disposa de cap inventari de punts de llum.
; A Santa Cristina d’Aro es preveu la instal·lació de reductors de flux en capçalera a 9 de les
seves escomeses.

; Els Ajuntaments estan duent a terme de manera progressiva millores a l’enllumenat públic
per tal de contribuir a l’estalvi energètic i a la reducció de la contaminació lluminosa.

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 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.
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Consum energètic
Tots els municipis de l’àmbit d’estudi utilitzen l’energia elèctrica com a font d’energia per a
l’enllumenat públic.
La taula 4.9.6 mostra els consums energètics corresponents a l’enllumenat públic dels
municipis, obtingut fent un recompte de les facturacions. Cal dir, però, que en alguns casos
davant la dificultat de disposar d’informació, les dades són orientatives.
Taula 4.9.7. Consum de l’enllumenat públic (en Kwh i tep). Any 2009
Municipi

Consum (Kwh)

Consum (tep)

Kwh/habitants

Tep/habitants

Castell-Platja d’Aro

9.663.582

831,06

931,34

0,080

Sta.Cristina d’Aro

1.215.930

104,57

237,81

0,047

Font: Ajuntaments de l’àmbit d’estudi, 2010.

Figura 4.9.3. Consum de l’enllumenat públic (en tep). Any 2009
900
750
600
450
300
150
0
Castell-Platja d'Aro

Sta. Cristina d'Aro

Font: Ajuntaments de l’àmbit d’estudi., 2010.

Equipaments municipals
Els equipaments municipals consumeixen bàsicament energia elèctrica. A continuació es fa una
aproximació al consum dels equipaments municipals, a partir de les facturacions facilitades
pels diferents ajuntaments.
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Taula 4.9.8. Consum dels equipaments municipals per municipi (en tep). Any 2009
Municipi

Consum (Kwh)

Consum (tep)

Equipaments que més consumeixen
Centres educatius (48,59 tep)

Castell-Platja d’Aro

1.517.095

130,47

Pavelló (35,95 tep)
Biblioteca (16,70 tep)
Zona Esportiva (9,42 tep)

Sta.Cristina d’Aro

351.555

30,23

Piscina municipal (7,74 tep)
Centres educatius (7,21 tep)

Font: Ajuntaments de l’àmbit d’estudi, 2010.

Tal i com es pot observar, els consums energètics més elevats corresponen als centres
esportius i educatius.
Cal afegir que el Govern de la Generalitat de Catalunya va redactar el Decret 21/2006, de 14 de
febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, per tal
de fomentar la perspectiva de sostenibilitat ambiental en la manera de concebre, dissenyar,
construir i utilitzar els edificis. Cal destacar que aquesta mesura és aplicable a edificis
municipals i privats.
Per últim,
programa
municipal.
evolucions
consums.

assenyalar que l’Institut Català d’Energia (ICAEN) ofereix als Ajuntaments un
informàtic, anomenat WinCEM per tal de facilitar la comptabilitat energètica
Aquest programa permet informatitzar les dades de l’inventari i analitzar les
del consum, comparar i detectar irregularitats energètiques dels diferents centres de

Energies renovables
Les energies renovables són aquelles que utilitzen els recursos naturals. Les més habituals són
l'energia solar, l'energia eòlica, l'energia hidràulica, l’energia geotèrmica i la biomassa.
Un dels seus principals avantatges és que preserven el medi ambient i que són un recurs
inesgotable. En canvi, les fonts d'energia no renovables, com el carbó, el petroli i el gas natural,
a banda de ser contaminants, són un recurs limitat.
A Catalunya la producció d'energia a partir de fonts renovables representa un baix percentatge
(2,8%, any 2007). No obstant, cada cop més es fomenta el seu ús. Val a dir però, que perquè
l'explotació de fonts d'energia renovables sigui productiva cal continuar investigant per tal
d'augmentar-ne el seu rendiment i abaratir el cost de les instal·lacions.
De les diferents tipologies d’energies renovables, la més important al país és la hidroelèctrica
(vegeu figura 4.9.4).
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Figura 4.9.4. Energies renovables a Catalunya (en %). Any 2007
1,9

0,4

Hidroelèctrica
Biogàs

19,9

Biocombustibles
Biomassa

12,7

58,1

Residus renovables
Eòlica

3,9

Solar

3,1

Font: Web Institut Català de l’Energia, 2010.

a)

Situació en el context de Catalunya

El Departament de Medi Ambient i Habitatge és qui assumeix competències en matèria
d’energies renovables.
Des del departament s’ha redactat el Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015 que fixa uns
objectius força ambiciosos en l’àmbit de les energies renovables, ja que es pretén quadruplicar
el seu consum, passant dels 740 ktep d’origen renovable de l’any 2003 als 2.949 ktep per a
l’any 2015.
Tot seguit es comenten les tipologies amb més potencial a l’àmbit d’estudi.
• Energia eòlica
L’entrada en vigor del Decret 147/2002, d’11 de juny, regulador de la implantació de l’energia
eòlica a Catalunya, establia els requisits per a la instal·lació de parcs eòlics i per regular el
procediment d’autorització pertinent.
D’una banda, es va aprovat el Mapa d’implantació ambiental de l’energia eòlica a Catalunya,
document on figuren les zones en què es divideix el territori als efectes de la implantació de
parcs eòlics i té naturalesa de Pla territorial sectorial: zona compatible amb la implantació de
parcs eòlics prèvia autorització ambiental, zona d’implantació condicionada a la Declaració
d'Impacte Ambiental, i zona incompatible envers el patrimoni natural (parcs nacionals, paratges
naturals d’interès nacional, reserves naturals integrals, parcs naturals, espais PEIN, etc.). El
mapa és un annex del decret regulador de la implantació ambiental de l’energia eòlica a
Catalunya i té naturalesa de Pla Territorial Sectorial.
D’altra banda, es va confeccionar el Mapa de recursos eòlics de Catalunya (2004), on es
zonifica Catalunya en funció de la possibilitat per a la generació d’energia eòlica i determina
aquells indrets amb major eficiència eòlica. Es considera que 5,5 m/s és el llindar a partir del
qual es pot considerar que una zona és eficient per a la generació d’energia eòlica.
Si superposem ambdós mapes (vegeu figura 4.9.5) es pot observar com la zona compatible i a
on el vent hi és destacat (a partir de 6 m/s) es concentra a l’àrea del Puig de Vallcanera (sector
Mas Nou) i al Puig Pinell (sector s’Agaró).
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Figura 4.9.5. Zonificació segons la possible implantació de l’energia eòlica
Zonificació (segons criteris
ambientals)
Zona compatible

Zona condicionada

Zona incompatible

Vent mitjà anual a 60 m
d’altitud (km/h, m/s)

Font: Mapa d’implantació ambiental de l’energia eòlica a Catalunya, 2002 i Mapa de recursos eòlics,
2004.

El passat febrer de 2010 la Generalitat va presentar una nova proposta de Mapa eòlic de
Catalunya (vegeu figura 4.9.6), que delimita a 8 les zones de desenvolupament prioritari (ZDP):
l’Alt Empordà (200 MW), la Segarra i la Conca de Barberà (186 MW), l'Alt Penedès (33 MW), el
Baix Camp i el Priorat (45 MW), la Ribera d'Ebre i el Baix Camp (120 MW), el Segrià i la Ribera
d'Ebre (60 MW), la Terra Alta (90 MW) i l'Anoia i la Segarra (100 MW). En total 834 MW de
potència instal·lada, per tal de complir amb l’objectiu de 3.500 MW fixats per al 2015 segons
el Pla de l’Energia de Catalunya.
Segons el Decret 147/2009, 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, s’entén com a ZDP aquella àrea geogràfica que el Mapa d'implantació ambiental de
l'energia eòlica a Catalunya qualifica com a zona compatible i com a zona d'implantació
condicionada, que també reuneix els següents requisits:
-

recurs eòlic suficient

-

capacitat i punt d'evacuació de l'energia elèctrica produïda

-

viabilitat urbanística

-

viabilitat paisatgística

-

viabilitat ambiental, i

-

protecció del patrimoni cultural.
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Per tant, les ZDP són les úniques àrees a on es podran ubicar parcs eòlics -tenen més de 5
aerogeneradors o més de 10MW. Per contra, fora de les ZDP, es podran ubicar petites
instal·lacions eòliques sempre i quan es tracti d’una zona declarada compatible o d'implantació
condicionada amb un màxim 5 aerogeneradors o 10 MW i que es localitzin a una distància
mínima de 2 km d’un altre parc eòlic.

Figura 4.9.6. Nova proposta de Mapa eòlic de Catalunya

Font: http://territori.scot.cat.

; Els municipis de l’Agenda 21 es troben fora de les zones de desenvolupament prioritari per

a la implantació de sistemes de captació d’energia eòlica. No obstant, tindrien una mínima
capacitat per acollir aquest tipus d’infraestructures.

• Energia solar
Actualment es disposa de dues tipologies de captació de l’energia solar: la tèrmica que es
transforma la radiació solar en calor, i la fotovoltaica, en què es transforma directament en
energia elèctrica.
El Departament d’Indústria, Comerç i Turisme va reeditar l’any 2000 (amb dades del 1997),
l’Atlas de radiació solar a Catalunya, que permet fer una primera aproximació de la radiació
solar a Catalunya per tal de poder desenvolupar tot el potencial de l’energia solar, basant-se en
la Xarxa Radiomètrica de Catalunya amb 83 estacions de mesurament pròpies.
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L’ICAEN treballa actualment en l’Atlas digital de radiació solar a Catalunya, que mitjançant les
noves tecnologies dels sistemes d’informació geogràfica determinarà la distribució de la
radiació solar sobre el territori català a partir de la interpolació de les estacions de mesurament
existents, tenint en compte les variacions de la radiació segons l’altitud i les obstruccions a la
radiació solar produïdes per la topografia. Un dels mapes resultants és el d’irradació global
diària que es mostra a continuació:

Figura 4.9.6. Mapa d’irradiació global diària, mitjana anual (MJ/m2)

Font: Atlas de radiació solar a Catalunya, 2010.

; El potencial dels municipis de l’Agenda 21 per a la captació d’energia solar és òptim.

b)

Situació actual en els municipis

Val a dir que l’única font d’energia renovable present a l’àmbit d’estudi recau en l’energia solar.
En aquest sentit, l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) té registrades en el territori d’estudi 3
instal·lacions particulars d’energia solar fotovoltaica d’entre 4,4 i 5 kW de potència. Més
concretament, es localitzen 2 d’aquestes instal·lacions a Castell-Platja d’Aro i 1 a Santa
Cristina d’Aro.
A nivell municipal, destacar que a Castell-Platja d’Aro hi ha instal·lat
un sistema de captació fotovoltaica en el sostre del Pavelló d’Esports i
de Congressos; i s’han col·locat punts de llums fotovoltaics a la zona
dels Estanys (vegeu fotografia).
A Santa Cristina d’Aro actualment no té instal·lats cap tipus de
sistemes de captació en els seus equipaments municipals.
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Ara bé, cal fer especial incís en el nou concepte d’energia solar fotovoltaica en edificis i,
sobretot, en terrenys no edificats. En aquest sentit cap dels municipis de l’Agenda 21 disposa
d’ordenança municipal sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia solar
fotovoltaica en edificis, construccions i terrenys.

; Ambdós municipis compten amb instal·lacions d’energies renovables a nivell particular.
; Castell-Platja d’Aro té instal·lades captacions fotovoltaiques en el pavelló i al parc dels
Estanys.

; Santa Cristina d’Aro no té cap instal·lació d’energies renovables en els equipaments
municipals.

; Cap dels municipis de l’àmbit d’estudi disposa d’ordenança solar.

Impactes generats pels diferents tipus d’energia i contaminació lumínica
La contaminació lumínica avaluada a l’apartat d’enllumenat públic i els factors d’emissió de
contaminants dels diferents tipus de combustibles estudiats (gas, GLP i CL) –analitzats en el
capítol 4.6. Contaminació atmosfèrica– són els principals impactes generats actualment.
Tanmateix, es considera que la seva repercussió en l’àmbit d’estudi té una baixa incidència.
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Balanç d’energia

Municipi

ENERGIA
ELÈCTRICA (tep)

GAS NATURAL
(tep)

GLP (BUTÀ I
PROPÀ) (tep)

Combustibles
líquids (tep)

No disponible

27.630,90 (70,55%)

No disponible

14.794,31 (82,96%)

No disponible

21.212,61 (74,51%)

Castell-Platja d’Aro

8.448,49
(21,57%)

3.087,32
(7,88%)

Sta. Cristina d’Aro

2.162,17
(12,12%)

877,46
(4,92%)

Àmbit d'estudi

5.274,92
(18,52%)

1.982,39
(6,96%)

Ð

Municipi

Tep

Tep/hab i any

39.167,06

3,85

Sta. Cristina d’Aro

22.653,60

4,81

Àmbit d'estudi

30.910,33

4,33

Municipi

DOMÈSTIC
MUNICIPAL (tep)

Castell-Platja d’Aro

9.341,34 (23,85%)

Àmbit d'estudi

Ð

Castell-Platja d’Aro

Ð

Sta. Cristina d’Aro

Ð

Ð

Ð
INDUSTRIAL (tep)

Ð
AGRÍCOLA
(tep)

Ð
TRANSPORT (tep)

5.518,55

1440,12

(14,09%)

(0,36%)

24.167,04
(61,70%)

3987,92

6.384,54

383,92

11.897,23

(17,60%)

(28,18%)

(1,69%)

(52,52%)

6.631,77

5.951,55

262,02

18.032,14

(20,73%)

(21,14%)

(1,03%)

(57,11%)
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