
 

 

El Pla-Conca del Tinar-Sant Nazari 
 
Codi: 52 
 

 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 

474,50 ha. Calonge. 

 

Delimitació: 
 
Àrea ubicada al vessant sud-est del massís de les Gavarres. Limita a l’est amb el 
PEIN de les Gavarres, al nord amb la urbanització Mas Pere, al sud amb Sant 
Antoni, i a l’oest amb el nucli de Calonge i el PEIN de les Gavarres. 

 

Caracterització de l’espai: 
 
Àrea de naturalesa eminentment agrícola, tot i que la seva part més nord-
oriental, és forestal. El tipus de conreu varia molt i s’hi poden trobar tant cultius 
de cereals o de blat de moro, com explotacions forestals, bàsicament de 
pollancres (Populus nigra). Altrament, i de manera ocasional, també apareixen 
vinyes i camps d’olivera. Un altre ús és l’horta; situada vora les principals rieres, 
en determinats indrets presenta un aspecte de perifèria urbana, és a dir, les 
deixalles i les barraques prenen més protagonisme que el propi cultiu. Pel que fa 
a la zona forestal, cal dir que la formació forestal dominant és la sureda 
(Quercus suber), malgrat que visualment el tipus de formació forestal dominant 
és la pineda, en concret la pineda de pi pinyoner (Pinus Pinea) i la de pinastre 
(Pinus pinaster). També apareixen, encara que en menor mesura, les brolles 
d’estepes i brucs, acompanyades sovint per la gatosa (Ulex parviflorum) i l’arboç 
(Arbutus unedo). Es de remarcar que a la serra que queda a llevant del nucli de 
Calonge, apareixen diferents peus de roures (Quercus humilis), situats a la 
vorada entre els cultius i les zones forestals. D’altra banda, és també destacable 
la presència de diferents rieres que travessen la zona. Aquests cursos d’aigua 
que baixen de les Gavarres i desemboquen al mar, presenten en la seva majoria 



 

 

una vegetació de ribera completament desestructurada, on hi dominen espècies 
al�lòctones com la canya (Arundo donax), l’acàcia (Robinia pseudoacacia), el 
negundo (Acer negundo), i també altres molt comunes com el pollancre (Populus 
x canadensis) o el plàtan (Platanus x hispanica). Per últim, cal assenyalar les 
àrees de contacte entre la zona agrícola i la forestal. Aquestes àrees són molt 
interessants, no només pel simple fet de trobar-se entre dos ambients diferents, 
sinó perquè és en aquestes zones on encara perdura el paisatge primigeni 
d’aquestes terres. El paisatge agrícola s’integra en les masses forestals, de 
manera que els camps queden partits per diferents rengleres d’arbres i es crea 
un paisatge agroforestal interessant.  

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 

Els motius d’inclusió el catàleg responen a la idea principal de conservar els únics 
espais agrícoles de la segona línia que queden encaixats entre les Gavarres i el 
mar. De la mateixa manera, és interessant el paisatge agroforestal esmentat 
abans, sobretot per les espècies faunístiques que integra. D’altra banda, també 
destaca la vegetació que es desenvolupa en algunes d’aquestes rieres i en les 
seves zones d’influència directa, ja que s’hi troben espècies pròpies dels habitats 
compostos pels herbassars megafòrbics nitròfils i humits (Convolvuletalia 
sepium, Galio-Alliarietalia). Un altre espai interessant d’aquesta àrea és la 
verneda (Alnio-Padion), que es troba al sector més de ponent, resseguint el curs 
d’aigua que baixa cap a Calonge. Un cop voreja el nucli, aquesta desapareix i 
dóna pas als bosquets d’aloc (Vitex agnus-castus) i de diferents espècies 
espinoses (Nerio-Tamaricetea). A la zona forestal destaca la presència de 
Helianthemum tuberaria, pròpia de les brolles silícicoles de caràcter oligotròfic, i 
a la zona rural Ruta chalepensis subsp. chalepensis, que troba en els llocs 
esclarissats i secs l’espai idoni per prosperar.    

 
 

Qualificació urbanística: 
 

Calonge 

 

• Sòl urbanitzable programat:  
 

- SUP Sector Puig Rosell.  Clau 3a3. 
 

• Sòl no urbanitzable:  
 

- Zona agrícola Clau 4.1 
- Zona forestal de conservació.  Clau 4.2 
- Zona forestal de repoblació.  Clau 4.3 
-  
- Sistema de protecció de torrents i rieres Clau 
1.5.c i sistema de protecció de carreteres Clau 
1.5.d. 

 

Qualificació urbanística: 
 
Barraques de camp. Massos pagesos com Mas Molla, Mas Bou, Can Coia, etc. 

 
 



 

 

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

L’estat de conservació és molt variable. Així, ens podem trobar d’una banda que 
l’estat general dels torrents i rieres és deplorable, així com bona part de la zona 
d’horta. També presenten un estat greu alguns sectors de l’espai agrícola, 
sobretot aquells que es troben més a prop de les carreteres i dels nuclis habitats, 
ja que prenen un caràcter de perifèria urbana, en el sentit de deixadesa. Cal 
tenir molt en compte les importants pressions urbanístiques que pateix tota 
l’àrea, principalment tot el voltant del seu perímetre. Un altre tret negatiu és el 
gran nombre de carreteres i camins al qual es veu sotmesa, ja que fragmenta de 
manera important l’àrea i amaga les seves particularitats paisatgístiques, i a 
més, fa que s’hi instal�lin diferents construccions i equipaments al seu voltant. 

D’altra banda, bona part de la zona forestal presenta un estat de conservació bo, 
juntament amb el paisatge agroforestal esmentat anteriorment.  Per últim, la 
urbanització en aquesta àrea contribuiria a desenvolupar un continu urbà que 
aïllaria de forma definitiva el massís de les Gavarres de la seva franja litoral. 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
És fonamental aturar la construcció, així com mantenir els usos actuals. També 
és primordial desenvolupar accions per a millorar l’estat actual de les rieres. 
Resulta important aplicar polítiques de millora estètica a les zones dels horts. 
També és important aturar el creixement a la zona perimetral i vora les 
carreteres que fragmenten l’àrea. 

 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Els objectius de protecció de la present àrea inclouen la conservació del 

sòl forestal i agrícola existent, a fi i efecte d’establir una zona de 
contenció dels continuats i excessius creixements urbanístics del municipi, 
tant pel sector costaner de Sant Antoni, com a les zones properes al nucli 
de Calonge. En cas contrari, es crearà un continu urbanitzat on no 
quedarà testimoni de la Conca dels Tinars i dels seus antics usos agraris. 
En aquest sentit, caldrà classificar tota l’àrea com a sòl no urbanitzable. 
 

b) La regulació del sòl no urbanitzable del municipi continguda a les Normes 
Urbanístiques del Pla General de Calonge és correcte, i fins i tot 
contempla l’observança de la Unitat Mínima Forestal de 25 hectàrees. Tot 
i així, caldria el seu desenvolupament mitjançant la tramitació d’un Pla 
Especial de protecció que garantís el manteniment dels usos agroforestals 
i que atorgués mesures de foment, incentius i ajuts amb aquesta finalitat. 
 

c) La classificació com a sòl urbanitzable del sector Puig Rosell és 
inadequada per a la preservació d’aquesta àrea, donada la presència 
d’una important massa boscosa a la zona, que hagués justificat la seva 
classificació com a sòl no urbanitzable. En aquest sentit, les previsions del 
planejament que permeten edificar al Puig Rosell habitatges unifamiliars 
de dues plantes, en un sector arbrat de superfície aproximada de 14’5 ha. 
i amb una densitat de 6 habitatges per hectàrea, són manifestament 
incompatibles amb els objectius conservacionistes del present Catàleg. 



 

 

Per aquesta raó caldrà instar la modificació puntual del planejament, per 
tal de procedir a la desclassificació del referit sector. Aquesta acció, a 
més, no comporta dret a indemnitzacions, ja que el sòl no ha estat 
desenvolupat dins el primer quadrienni de vigència del Pla (tal i com 
s’establia a l’article 142 de les Normes urbanístiques), s’han incomplert 
les previsions temporals i no s’han consolidat, en conseqüència, el dret a 
urbanitzar i a edificar aquesta àrea per part dels actuals propietaris. 
 

d) Finalment, els importants dèficits dels serveis urbanístics de les 
urbanitzacions properes a aquest sector, confirmen la inconveniència de 
continuar destruint sòl amb valors naturals davant les evidents 
mancances urbanístiques no resoltes encara per les administracions 
competents en matèria de planejament. De la mateixa manera, existeix la 
necessitat d’incloure al Catàleg de Patrimoni natural del municipi les 
zones més ben conservades i de major interès d’aquesta àrea. 
 

e) Podria utilitzar-se la figura del Pla Especial per protegir i millorar l’aspecte 
i l’estat actual de les hortes. 
 

f) Caldria impulsar un programa ambiental de recuperació dels torrents, 
rieres i cursos d’aigua presents a l’àrea i de les zones d’influència dels 
mateixos, potenciant i restituint els elements naturals propis dels 
ambients humits, com els boscos i la vegetació de ribera. 
 

g) Les fórmules de contractes territorials de gestió i explotació, previstes a 
la Llei d’orientació agrària, serien adients per impedir la transformació 
urbanística de l’àrea, per compensar als seus propietaris per la funció 
d’equilibri ambiental, i per la necessitat de mantenir els usos agraris 
tradicionals. 
 

h) Tanmateix, seria una actuació necessària l’adquisició de sòl per part de 
fundacions ambientals o de la pròpia administració local, amb la finalitat 
de mantenir el paisatge i les activitats agroforestals, així com  per impedir 
la incorporació de l’àrea a futurs desenvolupaments urbanístics del 
municipi. 

 



 

 

 
 


