espais natural de Cadiretes i Gavarres, d’acord amb Decret 328/1992, de 14 de
desembre, incorporat el Decret 12/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg de flora
amenaçada de Catalunya.
Així mateix a les capçaleres de les rieres del Vilar i Solius, des de les proximitats del
camp de golf fins els Creixells d’en Dalmau i Puig de les Cols, s’inclouen dins l’àmbit
definit pel DTES de les Àrees d’interès florístic (codis 35518, 36487, 35692, 35356,
36564, 35857 i 36915). Aquestes àrees engloben principalment ambients associats a
zones humides i riberes dels torrents, així com els costers rocosos i silicis amb vegetació
rupícola.
A les formacions rocoses de Cadiretes, s’hi formen les anomenades cassoletes o
cadolles, que es poden omplir d’aigua de pluja i constituir una singular comunitat
biològica, d’ambient extrem, amb espècies de la flora interessants com Elatine hydropiper
ssp. macropoda, Sedum andegavense, Serapias lingua i Ophioglossum lusitanicum;
també algunes espècies de fauna com l’ostràcode Branchyphus scharefferi.
Valoració de la sensibilitat ambiental
Sensibilitat ambiental molt alta perquè l’elevat nombre d’espècies singulars i molt
vulnerables, tan de flora com fauna, demostren una biodiversitat excepcional, que
requereixen mesures especifiques de prevenció i de gestió per assegurar-ne la seva
conservació.

CONNECTIVITAT ECOLÒGICA. ESPAIS D’INTERÈS CONNECTOR
Criteris de valoració de la sensibilitat ambiental
Inclusió o proximitat a espais amb funcions connectores dins de la matriu territorial on
s’insereix l’àmbit del Pla d’ordenació urbanística municipal.
Descripció
A escala territorial, l’àmbit del Pla d’ordenació urbanística municipal se situa en l’espai de
transició entre el massís de Cadiretes i les Gavarres, dos espais PEIN. Per això, en el
terme municipal s’hi troba un gran corredor entre els dos espais naturals esmentats.
Dins d’aquest corredor, hi ha diversos espais d’interès connector Gavarres-Cadiretes:
Costa d'Alou-Riera de Salenys, Vall de Solius-Costes de Bell-lloc, Bosc d'en ProvençalMassís de Cadiretes i Bosc d'en Provençal-Riera de Canyet. Alhora, entremig d’aquest
dos espais PEIN hi ha les riberes del Ridaura, el qual no només exerceix de connector
entre els dos espais naturals, sinó que també fa de corredor per a la biodiversitat cap a
altres termes municipals pròxims. Per això l’ambient fluvial del Ridaura es considera una
àrea estratègica d'interès per a la connectivitat.
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L’espai fluvial del Ridaura és el principal connector ecològic del terme, al
llarg de la vall d’Aro i entre els massisso de Cadiretes i les Gavarres

Aquest sistema de connectors, dona una continuïtat física i biofísica a les dos àrees
muntanyoses, tot i que també cal tenir en compte que hi ha un seguit d’infraestructures
que fan de barrera en el sistema, arribant a situacions com les Costes de Penedes on els
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espais PEIN es troben a una distància mínima, en línia recta, inferior als 2 Km, però que
suporten una grau d’aïllament important. Es tracta doncs de barreres com les
infraestructures lineals de comunicacions, especialment la xarxa viària supramunicipal,
com les carreteres principals de la Vall d’Aro (C-31 i C-65) que aïllen els espais PEIN i
circulen paral·leles al curs del riu Ridaura, fet que fa que esdevinguin barreres
infranquejables per la fauna. D’aquí la presencia d’accidents amb ungulats dins el terme, i
la necessitat de potenciar l’establiment de més passos de fauna. En menor grau, aquest
aïllament també es produeix en les urbanitzacions situades en el territori muntanyós i
forestal.

Pas de fauna per a la permeabilitat ecològica de la C-31, a davant del càmping
Mas de Sant Josep i del sector de les Bernades a l’altre costat de la via

Valoració de la sensibilitat ambiental
Sensibilitat ambiental alta per l’emplaçament clau del Pla d’ordenació urbanística
municipal i els fluxos biològics entre els dos espais PEIN, els quals es troben separats per
infraestructures viaries importants, amb una estacionalitat en el seu ús, que podria elevar
la sensibilitat a molt alta durant les èpoques de major freqüentació.

PAISATGE
CONQUES VISUALS. EXPOSICIÓ VISUAL
Criteris de valoració de la sensibilitat ambiental
Exposició visual del paisatge del terme previst des de diferents punts d’observació de
l’entorn, especialment des de les rutes turístiques senyalitzades a peu i en bicicleta i des
dels miradors del paisatge.
Descripció
L’espai del Pla d’ordenació urbanística municipal és una plana central que limita tant pel
nord com pel sud amb dos espais muntanyosos que presenten miradors d’observació del
paisatge.
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El mirador de Carcaixells d'en Dalmau, està situat al massís de Cadiretes, mentre que el
mirador de Romanyà de la Selva, està situat a les Gavarres.

Els estudis d’impacte i integració paisatgística analitzaran amb detall l’impacte visual que
poden tenir les futures actuacions urbanístiques sobre l’escena paisatgística d’aquest
entorn. En general la visibilitat del terme des dels miradors és moderada o fins i tot baixa.
El terme és molt més visible a través de les rutes senyalitzades, per fer a peu o en
bicicleta, ja que estan distribuïdes de tal forma que s’assoleix una exposició important del
paisatge del terme.
Valoració de la sensibilitat ambiental
Sensibilitat ambiental moderada pel grau d’exposició visual.

MATRIU TERRITORIAL. ELEMENTS SIGNIFICATIUS DEL PAISATGE
Criteris de valoració de la sensibilitat ambiental
Identificació d’elements i components d’interès del paisatge pel seu valor patrimonial,
identitari o estructurador dins de la matriu territorial on s’insereix l’àmbit del Pla
d’ordenació urbanística municipal.
Descripció
El Pla d’ordenació urbanística municipal es localitza principalment en un paisatge forestal
de boscos mediterranis, on destaca a la plana amb un paisatge fluvial vinculat al Ridaura,
que aporta heterogeneïtat al mosaic del terme. A la Vall d’Aro hi ha alguna petita zona
d’hortes, però sense ser dominant.
A nivell agrícola destaca la Vall de Solius, un espai agrícola molt ben conservat i paisatge
d’excel·lència, situat al peu del massís de Cadiretes, el qual aporta una gran diversitat a
un paisatge principalment forestal.
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Paratge de Solius amb un mosaic agroforestal on hi predomina en general la matriu agrícola, preferentment de secà

En algunes raconades on la superfície boscosa és més predominant s’hi encaixen petits retalls agrícoles

Tot i que la vegetació de ribera de la riera de Solius es troba desestructurada, 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.
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En l’àmbit al·luvial de la vall d’Aro, s’estén un mosaic agroforestal que combina una
matriu agrícola predominant amb retalls forestals intersticials, i camps delimitats amb una
estructura irregular de marges i vores vegetats. Conjuntament conformen una singularitat
paisatgística i alhora esdevé un paisatge ecològicament productiu.

Ecotò camp-bosc propi del paisatge agroforestal. A la vall del Ridaura abunden aquests hàbitats de
vora de la zona oberta entre camps i boscos amb gran valor per a la biodiversitat
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Vores vegetades entre camps, amb elements arboris, arbustius i herbacis

Més al sud de la vall, s’hi localitza el Castell de Solius (1399-MH), que data del segle XV i
es troba protegit per llei com ha Bé cultural d’interès nacional (BCIN Decret 22/04/1949
BOE 05/05/1949).

En el conjunt del municipi, hi ha un gran nombre d’elements inventariats del Patrimoni
Arquitectònic i del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic, entre els que destaca el castell
ja esmentat i el dolmen de la Cova d’en Daina (2006-ZA), una galeria feta amb llosses de
granit i situada prop del nucli de Romanyà de la Selva, que es troba protegit per llei com
ha Bé cultural d’interès nacional (BCIN 26/08/1996).
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Dins els elements d’interès cultural destaca també, entre altres, l’oratori de Santa
Escolàstica, el monestir cistercenc de Solius i l’església de Sant Marti de Romanyà.
També és especialment rellevant el teló de fons del massís de les Gavarres i Cadiretes,
amb Puig d’Arques i Puig de Sant Baldiri respectivament.

Silueta del massís de l’Ardenya-Cadiretes

Silueta del massís de les Gavarres

Valoració de la sensibilitat ambiental
Sensibilitat alta perquè el Pla d’ordenació urbanística municipal s’emplaça en un entorn
de valor paisatgístic i patrimonial representatiu del territori.
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MATRIU TERRITORIAL. USOS DEL SÒL, ACTIVITAT AGRÍCOLA I PERMEABILITAT
PAISATGÍSTICA
Criteris de valoració de la sensibilitat ambiental
Identificació dels diferents usos del sòl, valorant la matriu agrícola del territori i el seu
valor productiu, les activitats extractives, i la gestió de residus.
Descripció
L’àmbit territorial del municipi és principalment forestal, i la matriu agrícola es concentra
bàsicament a la vall d’Aro, a la plana al·luvial del Ridaura.

Més del 80% de la superfície del terme és boscosa, amb un clar predomini del les suredes

Al conjunt del terme de Santa Cristina d’Aro hi conviuen un munt d’usos corresponents a
diferents sectors econòmics del municipi, ja siguin els serveis i turisme, el comerç, també
l’explotació forestal, o l’activitat agrícola, així com els usos industrials.
El sòl no urbanitzable presenta un mosaic d’usos diversos i dispersos que en alguns
sectors provoquen la fragmentació de la matriu territorial. En el darrer tram de la C-65,
abans de confluir amb la 31, la via actua amb efecte aparador i se succeeixen diferents
tipus d’usos a prop el nucli de Santa Cristina, però en discontinuïtat.

Dins d’aquest àmbit de la façana viària, a ambdós costats de la carretera hi ha la zona de
les Bernades i del Molí d’en Tarrés, on s’hi emplaça una amalgama d’usos que li
confereixen al paisatge un caràcter molt antropitzat i amb cert desordre, havent quedat
algunes peces relictuals de camps que espongen la zona i eviten la continuïtat física
d’uns usos que en algun cas són més propis de medi urbans.
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La C-31 també presenta, amb intermitències, alguns trams amb les façanes ocupades per
usos diversos, però alhora conserva trams amb cobertes naturals i agrícoles que
permeten mantenir la permeabilitat territorial a banda i banda de la via.
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Pel conjunt del municipi, la figura següent mostra quins són els trams de les principals
vies de comunicació que presenten una major permeabilitat territorial a banda i banda de
la via, posant tot l’èmfasi en l’autovia C-31, mantenint les cobertes naturals i agrícoles
lliures d’ocupació i, per tant, procurant la continuïtat de la matriu territorial i els seus
espais oberts.
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En aquest mateix sentit, és bo destacar l’alta permeabilitat paisatgística de la GIV-6611
de Santa Cristina d’Aro a Solius, on la via drena una matriu predominantment agrícola als
seus marges. La continuïtat i cohesió territorial dels espais oberts en aquest entorn
accentuen encara més el valor paisatgístic del pla de Solius.
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A la plana al·luvial del Ridaura hi destaquen dos àmbits agrícoles clarament diferenciats.
Per una banda la vall agrícola de Solius, amb un alt valor paisatgístic, juntament amb la
matriu agrícola del marge esquerre del Ridaura, als peus del massís de les Gavarres, i
per altra banda, una zona de cultius intensius de vivers de plantes ornamentals i horta
entre Santa Cristina d’Aro i Castell d’Aro, al front de la carretera C-31, amb un valor
productiu destacat.

El tipus d’agricultura és predominantment de secà, però també hi ha camps de regadiu.
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També és rellevant la zona d’hortes situada a l’entrada est del nucli de Santa Cristina
d’Aro, a les ribera dreta del riu Ridaura, on es concentra una superfície hortícola d’1,5 ha.

Fora d’aquests àmbits es localitzen alguns espais agrícoles més aïllats, principalment de
secà, amb cereals, alfals i raigràs, entre d’altres, i alguns d’ells s’intercalen tímidament
amb l’extensió boscosa del massís de les Gavarres.
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Massís de les
Gavarres
En el terme municipal hi ha una activitat extractiva activa de recursos
minerals,
d’extracció de sauló, anomenada Mas Patxot (AE92/1814). També hi ha dues activitats
finalitzades anomenades Cifre-Solius (AE92/1826) i Solius (AE97/2592). La gestió
d’aquestes activitats d’acord amb la Llei 12/1981 de 24 de desembre i normativa de
desplegament, requereix un procés de restauració integrada.

Pel que fa als equipaments de gestió de residus, el municipi disposa d’un dipòsit controlat
de residus de la construcció, la deixalleria municipal i en el terme municipal de Llagostera,
just en el límit amb Santa Cristina d’Aro el dipòsit controlat de residus municipals de
Solius i la planta de compostatge.
Valoració de la sensibilitat ambiental
Sensibilitat moderada, perquè l’àmbit s’integra dins d’aquesta matriu agrícola d’abast
territorial amb elevat valor productiu, paisatgístic cultural i territorial. Ates el valor
estratègic del paisatge de la plana al·luvial del Ridaura, el planejament urbanístic s’haurà
de dotar dels instruments necessaris per garantir-ne el seu manteniment i conservar-lo.
Pel que fa a la gestió de residus i a les activitats extractives, es tracta d’una sensibilitat
baixa.

MOBILITAT
XARXA VIÀRIA. ACCESSIBILITAT VIÀRIA, MOBILITAT SOSTENIBLE I
CONNECTIVITAT SOCIAL
Criteris de valoració de la sensibilitat ambiental
Identificació de la xarxa viària propera a l’àmbit del Pla d’ordenació urbanística municipal
per valorar el grau d’accessibilitat, la mobilitat sostenible, la connectivitat social i turística,
i per a la descoberta de l’entorn.
Descripció
L’àmbit del Pla d’ordenació urbanística municipal està ben connectat amb la xarxa
d'autovies, que arriben al Baix Empordà, que connecta el municipi amb l’AP-7 i la N-II.
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El nucli urbà de Santa Cristina d’Aro es situa al costat de la C-31, que aquesta travessa
transversalment el municipi, seguint el Ridaura. En segon terme es troba la xarxa de
carreteres, que connecta amb diferents nuclis urbans i urbanitzacions de les Gavarres
com Romanyà de la Selva. Per altra banda la xarxa comarcal connecta Canyet amb la
resta de la comarca. Per últim hi ha la xarxa local, que connecta la major part
d’urbanitzacions amb els nuclis urbans. El terme ocupa així un lloc altament estratègic
amb relació a proximitat a vies principals que faciliten l’accessibilitat des d’altres punts del
territori.
Pel que fa a la mobilitat sostenible, no hi ha transport ferroviari al terme municipal. El
transport de viatgers per carretera s’efectua mitjançant autobusos que operen al municipi,
connectant-lo amb la resta de municipis pròxims, oferint un transport interurbà, semiurbà i
intraurbà.
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Pel que fa a camins per a cicloturistes i a peu, hi ha elements de caràcter local com la
ruta urbana saludable a Santa Cristina d’Aro, la ruta local de la Balcà i la xarxa de camins
de l’inventari de camins públics. A nivell territorial més ampli, també s’hi troben la via
verda de l’antic carrilet, la xarxa cicloturista i els itineraris d’excursionisme, destacant la
via ferrata dels Carcaixells per la seva singularitat.
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Valoració de la sensibilitat ambiental
Sensibilitat moderada per la bona connectivitat del municipi amb la resta del territori,
que facilitat la mobilitat.

RISCOS NATURALS
HIDROLOGIA.- RISC D’INUNDACIÓ
Criteris de valoració de la sensibilitat ambiental
Valoració de l’abast territorial i la intensitat dels àmbits amb possible risc d’inundació en
episodis d’avinguda associat als principals cursos fluvials que discorren pel terme
municipal de Sana Cristina d’Aro.
Descripció
La vall de Santa Cristina d’Aro és travessada pel riu Ridaura que neix al paratge de
l’Ardenya i, després d’endinsar-se en el terme municipal de Llagostera, divideix l’àmplia
plana de Santa Cristina d’Aro en la vessant de les Gavarres i del Massís de Cadiretes.
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El riu Ridaura discorre per l’interior del terme municipal amb un traçat en planta
sensiblement lineal en direcció nord-oest a est. El riu Ridaura rep l’aportació de múltiples
cursos fluvials de diferent entitat, d’entre els quals es destaquen els següents:
- Afluents marge dret: riera del Vilar i torrent de Mas Trempat.
-

Afluents marge esquerre: riera del Cementiri, riera de Malvet, rec dels Tords, còrrec de
l’Església, còrrec de Salom, còrrec de les Teules, torrent del Dimoni i torrent de Canyet.

A l’extrem nord del terme municipal, en la
meitat oriental de l’àmbit delimitat a l’interior
de l’EIN de les Gavarres, s’identifica part de la
conca de capçalera de la riera de Calonge.
Aquests terrenys són drenats per la riera dels
Molins, principal curs afluent del marge dret
de la riera de Calonge.
En aquest àmbit destaca un dels afluents de
la riera dels Molins pel marge dret, l’aiguafons
del clot de l’Aixeta, el qual discorre per
l’interior de la urbanització de Vall Repòs.
En terrenys de l’extrem sud del municipi,
àmbit que confronta amb la línia marítima
entre els municipis de Sant Feliu de Guíxols i
Lloret de Mar, s’identifica com a curs d’aigua
principal el torrent de Canyet, que desemboca
directament a mar travessant per l’interior de
la trama urbana de la urbanització Rosamar.
Xarxa hidrogràfica i delimitació conques principals

Diagnosi d’Inundació
En el marc dels treballs de l’Avanç del POUM, s’ha elaborat un document de diagnosi
d’inundabilitat, l’objectiu del qual és avaluar el comportament hidràulic en episodis
d’avinguda dels principals cursos fluvials que discorren per l’àmbit del terme municipal de
Santa Cristina d’Aro.
Aquest estudi inclou els treballs de recopilació, interpretació i integració en un únic
document dels resultats dels estudis d’inundabilitat antecedents realitzats en l’àmbit del
municipi de Santa Cristina d’Aro, així com dels nous models hidràulics que s’han elaborat
en els cursos fluvials que no es tenia informació.
L’àmbit d’aquesta diagnosi d’inundabilitat se centra en els trams dels cursos fluvials
(d’una longitud total d’aproximadament 21 km) que tenen una influència rellevant en la
situació de risc d’inundació en àmbits urbans o urbanitzables.
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Cursos fluvials objectes de l’estudi de diagnosi d’inundabilitat

Els resultats d’aquest estudi permeten obtenir una base de delimitació de les zones
inundables, dels riscos d’inundació i d’una zonificació de l’espai fluvial preliminar en els
principals cursos fluvials de Santa Cristina d’Aro.
La plana del Ridaura, s’ha de considerar una zona de màxim risc, ja que a més els nuclis
urbans de el Vilar, Santa Cristina d’Aro i Bufaganyes, estan situats molt a prop d’espais
inundables o fins i tot en alguns casos en zones inundables. En aquest sentit el document
de Planificació de l’Espai Fluvial de les conques del riu Ridaura i riera de Calonge (PEF
Ridaura-Calonge, ACA), recull les zones vulnerables pel risc d’inundació del riu Ridaura.
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal estudiarà, en cas de ser necessari, la
minimització dels riscos associats a aquests àmbits.
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Delimitació de les zones inundables en l’àmbit del riu Ridaura (PEF Ridaura-Calonge)

D’altra banda, hi ha un seguit de cursos de drenatge afluents del riu Ridaura que
travessen la zona urbana i àmbits actualment en sòl urbanitzable. S’han recopilat i
integrat els resultats dels estudis antecedents, així com dels nous estudis, amb l’objectiu
d’avaluar hidràulicament el comportament de la inundació i identificar els àmbits que
presenten un major risc. Els darrers trams dels cursos objecte d’estudi, en que les lleres
perdent pendent i aflueixen en les planes del Ridaura, és a on s’identifica un major risc,
amb extensions importants de la inundació.

Delimitació de les zones inundables en l’àmbit de la zona urbana de Santa Cristina d’Aro
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En l’àmbit de la urbanització Vall Repòs, ubicada a l’extrem nord del municipi, discorre pel
seu interior l’aiguafons del clot de l’Aixeta, afluent de la riera dels Molins. L’extensió de la
inundació en cas d’avingudes d’ambdós cursos quedaria concentrada en la secció de les
lleres, sense identificar-se desbordaments generalitzats ni afeccions a terrenys
urbanitzats.

Delimitació de les zones inundables en l’àmbit de la urbanització Vall Repòs

En terrenys de l’extrem sud del municipi, s’identifica com a curs d’aigua principal el torrent
de Canyet, que desemboca directament a mar travessant per l’interior de la urbanització
Rosamar. El flux d’inundació en cas de crescudes quedaria delimitat a l’interior de la
secció de la llera, la qual presenta una configuració pròpia d’un barranc. Tan sols en
l’extrem d’aigua avall, pocs metres de la seva desembocadura, és a on s’identifiquen
desbordaments puntuals, amb la conseqüent inundació dels terrenys més propers a la
llera.

Delimitació de les zones inundables en l’àmbit de la urbanització Rosamar
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Els resultats obtinguts en l’estudi de diagnosi d’inundabilitat permeten determinar les
condicions d’inundació que s’assoleixen en determinats terrenys del municipi, amb
l’objectiu d’avaluar la compatibilitat dels usos previstos en el desenvolupament del POUM
i donar compliment a la darrera modificació del Reglament de Domini Públic Hidràulic, tot
garantint sempre condicions de no afectació a tercers.
Tot seguit es relacionen els diferents àmbits de sòl afectats per la potencial inundació de
torrents i rieres.
En sòl urbà
PA 01

EQUIPAMENTS SOLIUS

TORRENT DE CANYET I TORRENTS AFLUENTS

RIERA DEL MAR DE SANTS I AFLUENT

PAU 08
TORRENT D’EN LLOBERES i TORRENT AFLUENT
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PAU 09
RIERA DELS MOLINS I RIERA AFLUENT
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