
 

 

Els Vilars 
 
Codi: 53 
 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
495,80 ha. Calonge i de Castell-Platja d’Aro. 

 

Delimitació: 
 
Àrea ubicada al sud-est del massís de les Gavarres. Els límits venen instaurats 
pel connector Treumal-massís de les Gavarres, per la carretera de Sant Antoni 
de Calonge a Calonge, per l’àrea d’interès denominada riera de Fenals-riera de 
can Carboner, i per les urbanitzacions de la banda de ponent de Sant Antoni i de 
Calonge. 

 

Caracterització de l’espai: 
 
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 (en 
aquest cas es troba 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, si bé aquest tipus 
de formació es troba molt desestructurada i el pi –principalment pinyer (Pinus 
pinea) i pinastre (Pinus pinaster)- és l’espècie dominant. També es troben, - 
sovint se situen vora les carreteres i les urbanitzacions-, 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 molt i s’hi 
poden trobar tant cultius de cereals com de farratges. Altrament, apareixen, 
encara que en menor mesura, les explotacions forestals (bàsicament pollancres) 
i els cultius de la vinya i l’olivera. És també destacable la presència de dos cursos 



 

 

d’aigua que travessen la zona, que baixen de les Gavarres i desemboquen al 
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 pseudoacacia), l’esbarzer (Rubus ulmifolius) i altres espècies de 
caràcter ruderal (Diplotaxis erucoides, Plantago subulata, Convolvulus arvensis, 

Vicia sativa). 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 en el catàleg: 
 

Els motius d’inclusió al catàleg responen a la doble idea d’evitar la urbanització 
d’un espai d’interès agrícola i conservar no només les masses forestals de les 
Gavarres, sinó també els espais de transició entre les forestes i els camps de 
conreu. Destaquen dos trams de les dues rieres situades al nord-est i al nord-
oest 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, Galio-Alliarietalia) 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.    

 
 

Qualificació urbanística: 
 
Calonge 
 

• Sòl no urbanitzable:  
 

- Zona agrícola clau 4.1 
- Zona forestal de conservació.  Clau 4.2 
- Zona forestal de repoblació.  Clau 4.3 

 
Castell – Platja d’Aro 
 

• Sòl no urbanitzable:  
 

- Zona 18 Sòl Rural. 
- Zona 19 Zona de boscos i suredes 

 

Construccions existents: 
 
Petites construccions de diferents estils i materials. Mas Rotllan dels Vinyers al 
costat de Calonge. 

 

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

L’estat de conservació d’aquest és molt variable. L’estat general de les rieres és 
deplorable, alhora que presenten també un estat greu alguns sectors de la zona 
agrícola, sobretot aquells que es troben a prop de les carreteres i dels nuclis 



 

 

habitats, ja que prenen un caràcter semi-urbà, caracteritzat per la deixadesa. 
Cal tenir en compte les pressions urbanístiques que pateix tota l’àrea al voltant 
del seu perímetre. Un altre fet negatiu és el gran nombre de carreteres i camins 
que travessen l’espai, fragmentant i desestructurant bona part del paisatge i 
provocant la instal�lació de construccions i equipaments al seu voltant. 

D’altra banda, tant la zona forestal com l’agro-forestal presenten un estat de 
conservació acceptable. 

Per últim, cal indicar que la urbanització en aquesta àrea contribuiria a 
desenvolupar un continu urbà que aïllaria el massís de les Gavarres de la seva 
franja litoral. 

 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
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 forestals que ho necessitin. Es 
considera indispensable aturar el creixement a la zona perimetral i vora les 
carreteres que travessen l’espai. 

 
 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Els objectius del Catàleg per a aquesta àrea són idèntics als indicats a 

l’àrea El Pla Conca dels Tinars, Sant Nazari. És a dir, es persegueix la 
conservació del sòl forestal i agrícola existent, a fi i efecte d’establir una 
zona de contenció o tampó dels continuats creixements urbanístics de 
l’àrea costanera de Sant Antoni, així com del poble de Calonge. Així, 
caldrà assegurar la classificació de tot aquest sòl com a no urbanitzable, 
vinculant els seus usos als estrictament agraris. 

 
b) A través d’aquesta àrea es permetria connectar dos importants franges 

que configuren en l’actualitat l’espai PEIN de les Gavarres, impedint el 
seu aïllament definitiu. Aquesta fractura es produiria en el cas de 
continuar urbanitzant-se en el futur la zona situada al nord de Calonge, 
compactant-se aquesta amb les urbanitzacions existents a l’entorn. 
 

c) Finalment, es busca connectar aquesta àrea amb el mar, aprofitant les 
masses arbrades existents en les zones actualment ocupades per 
càmpings. 
 

d) La regulació de la Zona 19 boscos i suredes, continguda al Pla General de 
Castell - Platja d’Aro, hauria d’adaptar-se a la legislació forestal vigent a 
Catalunya, ja que no contempla el compliment de la Unitat Mínima 
Forestal, sinó que vincula les segregacions de terrenys a la molt inferior 
Unitat Mínima de Conreu (article 67.2.2 del PGOU). 

 
e) En canvi, la regulació del sòl no urbanitzable al sector de Calonge 

continguda als articles 159 a 161 del planejament general vigent, és 
adequada, ja que contempla correctament la Unitat Mínima Forestal, 
limita la possibilitat de les edificacions residencials en els sòls agrícoles si 
no estan vinculades a l’activitat agrària, i exigeix que no es produeixi 



 

 

impacte ecològic en les construccions i en obres d’infraestructura 
complementària, quan s’autoritzen edificacions aïllades. 
 

f) El desenvolupament d’un adequat règim de protecció de tota l’àrea 
exigiria 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.   
 

g) La compra de terrenys per part de les Administracions Locals afectades, 
amb la finalitat de constituir un Patrimoni públic de sòl no urbanitzable 
per tal d’assegurar la seva futura preservació podria impulsar-se en 
aquesta àrea. 
 

h) Cal plantejar la conveniència de la inclusió de les zones de major interès 
natural d’aquesta àrea al Catàleg de Patrimoni natural dels municipis. 
 

i) Resulta indispensable endegar un programa ambiental de recuperació 
dels cursos d’aigua presents a la zona, renaturalitzar i millorar els 
terrenys més propers als mateixos. 
 

j) Cal fomentar el manteniment i la recuperació dels usos agroforestals (en 
particular l’explotació del suro), mitjançant el concert d’acords amb els 
propietaris de sòl per garantir una gestió ambiental adequada. El 
sotmetiment de l’àrea a pressions urbanístiques fa que aquesta sigui una 
zona prioritària pel foment dels contractes territorials d’explotació, 
previstos a la Llei d’orientació agrària. 
 

k) La gestió forestal sostenible i el manteniment de les masses arbrades en 
condicions de seguretat, són fites a perseguir en aquesta àrea. 

 
 

 
 
 


