
 

 

Pedralta - Roca Tosa 
 
Codi: 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
246,92 ha. Santa Cristina d’Aro. 
 

Delimitació: 
 

Se situa al terme municipal de Santa Cristina d’Aro entre l’EIN de Cadiretes i la 
urbanització Golf Costa Brava. El límit oest el conforma la Riera del Vilar i l’est el 
límit municipal amb Sant Feliu de Guíxols i la plana del Ridaura. 

 

Caracterització de l’espai: 
 
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 arribar a la plana de la conca del 
Ridaura. A l’oest i al nord 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 en el catàleg: 
 

Es 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 Nord-Est i Nord-Oest. Aquest fet ha 
motivat la seva inclusió al catàleg com a  zona d’amortiment de l’EIN. 
Precisament els elements antròpics amb els quals delimiten, una carretera, una 
urbanització de grans dimensions amb un camp de golf, reclamen una 
preservació amb cura d’aquests coixins ambientals per evitar l’aproximació dels 
impactes a l’EIN (augment de la construcció, explotació insostenible dels 
recursos hídrics) o la multiplicació dels efectes de possibles desastres com els 
incendis. 

D’altra banda és en aquestes zones de contacte (ecotò) entre ambients diferents 
(muntanya-plana-riu o entre espais forestats i espais oberts conreats)  on  
podem localitzar potencialment hàbitats amb major diversitat ja que s’hi troba 
tant refugi com aliment per a espècies troglodites i forestals, per exemple el 
cargolet (Troglodytes troglodytes) o el picot garser gros (Dendrocopos major) 
com per a espècies d’espais oberts (xoriguer, alosa, etc.). Alhora podem 
localitzar espècies vegetals arvenses (de camps i cultius), de ribera (Alno-
Padion;  hàbitats catalogats com a prioritaris per la directiva d’hàbitats 
97/63/CEE) o típicament forestals (de la sureda i l’alzinar, pinedes secundàries i 
bosc mixt amb roure martinenc). D’aquesta manera per a una gestió òptima de 
la diversitat biològica de l’EIN es considera prioritari incloure’ls al Catàleg per a 
la seva preservació. 

 
 

Qualificació urbanística: 
 

Santa Cristina d’Aro 

 
• Sòl no urbanitzable: 

- Rústec Claus NU1a i Nuc 

 
• Sòl apte per urbanitzar: 

- S-19 Sector Tueda 

 

 

Construccions existents: 
 

Existeixen elements al voltant de les masies com el pou de Can Croses, rengles 
de paret seca, i algun que altre hivernacle de plàstic que cal controlar-ne bé les 
dimensions. Tant les construccions històriques com àmplies àrees al voltant de 
les masies haurien de ser incloses als catàlegs  de patrimoni natural i 
arquitectònic del municipi de Santa Cristina d’Aro. 

Entre la riera de Solius - Ridaura i els puigs de Roca Tosa i Roca Rodona hi 
trobem uns planells de conreu que acaben recollint-se, carena amunt, en un 
parell de rierols. Les dues rieres defineixen dues conques visuals ben 
conservades de vegetació típica mediterrània. Els planers venen fragmentats en 
diferents camps agrícoles amb masies com són Can Sargantana, Mas Sa Calma, 
Can Llauradó col�locada en un canvi de carena, Mas Samaranch ja enfilant-se 



 

 

obaga amunt, Can Mingo, Can Jofre, Can Duran, etc. De totes elles, sobresurt el 
Mas Murdanyac, gran masia que recull els trets constructius més clars de 
l’arquitectura medieval catalana com és l’arrebossat de calç, les dues vessants 
de teulat amb poca barbacana, la fusteria fosca sense porticons exteriors, la 
volumetria senzilla i contundent. El conjunt de masies, teixida per camps de blat, 
camins, i retalls de boscos d’alzina surera, roures i pins, manté un variat mosaic 
a protegir de qualsevol intervenció.   

 
 

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

Roca Tosa pateix l’impacte paisatgístic de la urbanització Golf Costa Brava. 
Aquest assentament suposa a més una sobre-freqüentació que pot haver reduït 
la qualitat de l’espai per a determinades espècies de fauna, empitjorament 
ambiental agreujat a més per l’explotació dels recursos hídrics derivada del golf i 
totes les vivendes associades. Això no obstant, aquest fet es fa més evident en 
la zona de contacte amb la plana del Ridaura, mentre que tota l’àrea boscosa, 
que no ha estat afectada directament pels processos d’urbanització i les rieres 
associades presenten molt bon estat de conservació. 

 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Requereixen actuacions i polítiques de preservació del paisatge agro-forestal, per 
impedir la ruderalització i l’abandonament de les activitats tradicionals que 
podrien fonamentar interessos especulatius per la bellesa i bona comunicació de 
l’entorn. Els cursos fluvials també mereixen especial atenció tenint en compte 
l’explotació dels recursos hídrics importants deguts a la presència de la 
urbanització Golf Costa Brava. És prioritari frenar i a ser possible evitar 
l’expansió de la urbanització cap a nous àmbits encara ocupats per la massa 
forestal i els conreus, desqualificant terrenys si és necessari. Es requereix també 
una política de prevenció i extinció d’incendis per evitar que en cas de foc les 
flames arribin a l’EIN, i mesures de corresponsabilització dels beneficiaris de les 
urbanitzacions en el medi natural. 

 
 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) Cal garantir la classificació de tota l’àrea com a sòl no urbanitzable amb 
les claus agrícola o forestal en funció de la seva naturalesa. 
 

b) Redacció i aprovació d’un Pla Especial urbanístic que asseguri el 
manteniment dels usos i activitats agràries i tradicionals i que impedeixi 
la implantació de construccions i instal�lacions que puguin malmetre el 
sector. 
 

c) Inclusió de les zones de major rellevància natural al Catàleg de Patrimoni 
natural dels municipis. 
 



 

 

d) Impedir l’ampliació dels sectors urbanitzables colindants amb aquest 
espai, i en el seu cas, modificar puntualment el planejament a fi i efecte 
de desclassificar aquelles zones o sectors encara no executats. 
 

e) La classificació d’una petita part d’aquesta àrea com a sòl apte per 
urbanitzar S-19 Sector Tueda resulta incompatible amb la preservació 
d’aquest espai.  La manca de desenvolupament del Sector possibilita la 
seva desclassificació mitjançant l’exercici del ius variandi per part de 
l’Administració atès que no existeixen drets adquirits en relació a la 
urbanització i edificació d’aquest sòl.  D’altra banda, el caràcter forestal 
de la zona afectada, per la presència d’una massa forestal, i l’existència 
de camps de conreu, exigia la seva classificació com a sòl no urbanitzable 
en aplicació de l’article 22 de la Llei Forestal de Catalunya i tot 
complimentant les prescripcions de la Llei d’orientació agrària que 
obliguen a protegir els sòls agraris en municipis i zones sotmeses a 
pressió urbanística. 
 

f) Pel que fa a la regulació del sòl no urbanitzable, cal indicar que la Clau 
NU1.a permet l’ús per acopi i classificació d’àrids i dipòsits de runes de la 
construcció, i que la Clau NU1.c permet la implantació dels usos de 
càmping i de camp de golf.  Usos que serien –tots ells- negatius per la 
preservació de l’espai, de manera que caldria modificar aquestes 
zonificacions. 
 

g) Executar un Programa de recuperació i millora dels cursos d’aigua 
presents a l’àrea. 
 

h) Promoure la gestió forestal sostenible i la planificació racional dels 
recursos forestals mitjançant impulsar l’aprovació de Plans tècnics de 
gestió i millora forestal. 
 

i) Dotar l’àrea d’un Pla de prevenció contra incendis i implantar-hi punts 
d’aigua, creant una xarxa de camins dimensionada per aquest ús. 
 

j) Els contractes territorials d’explotació previstos a la Llei d’orientació 
agrària són fórmules a tenir en compte a fi i efecte de garantir el 
manteniment de l’activitat agroforestal i de fomentar les pràctiques de 
l’agricultura ecològica. 
 

k) Garantir el compliment, en les àrees urbanitzades  que envolten aquest 
espai, de les obligacions i mesures de prevenció d’incendis fixades a la 
Llei 5/2003 de 23 d’Abril, i en particular del manteniment de la franja 
perimetral de protecció de 25 m d’amplada, de la instal�lació de la xarxa 
d’hidrants i de la neteja de les parcel�les no edificades 
 

l) Cal racionalitzar el traçat de línies elèctriques aèries que creuen l’espai i 
exigir el manteniment de les franges de protecció de les mateixes 
 

m) L’espai s’hauria d’incloure a la Xarxa Natura 2000 pel fet que conté 
hàbitats o espècies considerades prioritàries segons la Directiva d’hàbitats 
que estan insuficientment representades a Catalunya. 

 



 

 

 


