
 

 

Serres de Vilanna i Masrocs 
 
Codi: 113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
2.685,54 ha. Aiguaviva, Vilablareix, Bescanó, Brunyola i Anglès. 
 

Delimitació: 
 
Espai forestal que abasta la serra de Vilanna, des dels seus contraforts en el 
vessant d’Anglès fins als boscos de Sant Roc del municipi de Vilablareix. Es delimita 
entre la carretera N-141, la Gi-540 i el Pla de Salt i de Vilablareix. S’han exclòs els 
sectors urbanísticament consolidats pertanyents a les urbanitzacions del Mas Llunes 
i Estanyol Parc. 
 

Caracterització de l’espai: 
 
Extens espai forestal que integra els cursos alts d’alguns torrents afluents del riu 
Ter i de les rieres que drenen la plana de Salt i que constitueixen un element de 
connexió entre la zona forestal i el riu. Com bona part de les zones forestals del 
Gironès, aquest espai es caracteritza per representar una interessant alternança 
d’ambients que li configuren una important diversitat d’ocells.  
 
Els hàbitats més ben representats són bàsicament les pinedes de pi pinastre (Pinus 
pinaster) amb sotabosc format per la brolla d’estepes i brucs i, el bosc mixt 
d'alzines (Quercus ilex), pins, bàsicament pinastre, i roures martinencs (Quercus 
humilis). També hi apareixen suredes (Quercetum ilicis galloprovinciale 

suberetosum) on el suro comparteix l’espai amb el pinastre o bé, amb la brolla 
d’estepes i brucs. Completen aquestes formacions: la brolla d’estepes i brucs 
(Cisto-Sarothamnetum catalaunici) i els bruguerars de bruc boal (Erica arborea). 
Cal també esmentar la presència molt residual d’alguna plantació d’eucaliptus. Les 
zones agrícoles es presenten sobretot a l’extrem oriental i occidental i es tracten 
bàsicament de conreus de secà i de camps d’avellaners.   
 



 

 

Pel que fa a la flora, s’ha de destacar la possible presència d’espècies considerades 
raríssimes pel Banc de dades de biodiversitat de Catalunya, com l’Euphorbia 
maculata, Helianthemum tuberaria, Juncus tenuis, Leersia oryzoides, Lythrum 

borysthenicum, Quercus canariensis o la Viola odorata.   
 
Entre la fauna cal esmentar la presència de dues espècies d’odonats incloses a la 
Directiva Hàbitats: el Coenagrion mercuriale i l’Oxygastra curtisii i diverses espècies 
d’ocells lligades als ambients agroforestals, entre els quals cal destacar per 
presentar importants poblacions, el mussol banyut (Asio otus) o l’enganyapastors 
(Caprimulgus europeaeus). També hi trobem altres espècies d’interès com el 
llangardaix ocel�lat (Lacerta lepida), espècie amb categoria de conservació 
vulnerable a Catalunya; la serp de collaret (Natrix natrix) la qual es troba sota la 
categoria d’espècie amb un estat de conservació indeterminat; o la mostela 
(Mustela nivalis), espècie que es troba sota la categoria de conservació 
insuficientment coneguda. 

 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai conforma una important massa forestal i com a tal, esdevé una important 
reserva faunística per a la comarca del Gironès, a més d’albergar bones mostres de 
sureda, que juntament amb els alzinars, esdevenen hàbitats d’interès comunitari, i 
també espècies de fauna protegida i de flora rara i vulnerable a nivell de Catalunya.   

 
Qualificació urbanística: 
 
Bescanó 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- agrícola comú (clau 6a) 
- protecció visual de nuclis històrics (clau 6b) 
- zona de bosc (clau 8) 
- nuclis rurals protegits (clau 11) 

 
Aiguaviva  
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- rural (clau 20) 
- forestal protegit (22) 
- interès ecològic i paisatgístic (24) 

 
Anglès 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- forestal (clau F) 
- conreu (clau CN) 

 
 
 
 



 

 

 
Brunyola 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- zona d’interès forestal (clau 9) 
 
Vilablareix 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- zona Rústec (clau 24) 
- forestal (clau 25) 

 
Construccions existents: 
 
Existeixen dins l’espai petits nuclis rurals -alguns d’ells històrics-, masies aïllades i 
instal�lacions agropecuàries de poca rellevància. Cal també esmentar la presència 
de vials sense urbanitzar procedents de les zones no consolidades de les 
urbanitzacions Mas Llunes i de Estanyol Parc. Finalment, cal també fer referència al 
projecte de construcció de la nova subestació elèctrica de Bescanó que, si bé es 
situa a fora però molt a prop del límit que delimita l’espai, implica que el pas de la 
línia d’alta tensió de 400 KV sigui pel mig. 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
La banda oest és una àrea forestal poc humanitzada, a excepció de les zones de 
Mas Llunes i de Estanyol Parc que són urbanitzacions dins d’un context forestal i els 
caps de setmana són especialment freqüentades per veïns d’Anglès, Bescanó i Salt. 
L’àrea forestal té i pot tenir especial afectació pels processos urbanístics que si 
donen, amb la consolidació recent de Mas Llunes (creació d’una Junta de 
Compensació per legalitzar la urbanització) la qual experimenta un creixement 
important. Malgrat tot, es considera important que la regularització d’aquestes 
urbanitzacions comporti, al mateix temps, la desclassificació dels àmbits no 
consolidats. Per això, en la proposta s’inclouen les zones urbanitzables que encara 
no presenten signes de parcel�lació i a on la urbanització pot ser reversible. 
 
Cal també fer esment als impactes que poden derivar pel fet que l’espai limita amb 
la urbanització Bosc de Can Pol, situada a les proximitats de Montfullà, i les zones 
industrials situades a la carretera d’Aiguaviva. 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Es considera prioritari vetllar pel manteniment de les masses forestals. Per tant, 
únicament caldria promoure i exigir la redacció de plans tècnics de gestió i millora 
forestal que tinguin en compte la conservació de la biodiversitat i la millora de 
l’estructura de les masses boscoses. Les mesures per prevenir els incendis també 
esdevenen claus especialment en els perímetres de les urbanitzacions.  
 



 

 

Tanmateix, referent al manteniment de la biodiversitat, es fa imprescindible la 
conservació dels trams de rieres i l’espai fluvial, evitant en la zona de domini 
hidràulic la tala del bosc de ribera. En aquest mateix sentit, també caldria garantir 
la conservació de les basses d’aigua associades a masos i cases de pagès. La 
realització d’un inventari d’aquests punts i especificar les actuacions per mantenir 
i/o restaurar les més grans i interessants pot esdevenir en una acció clau per 
preservar la biodiversitat de l’espai. 
 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Cal actualitzar les unitats mínimes de Vilablareix que en les normes 

subsidiàries s’estableixen en 7 vessanes, superfície que no s’ajusta al que 
estableix la Llei. 

 
b) Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal hauria de ser 

necessària una llicència municipal, prèvia redacció del corresponent Pla de 
Gestió i Millora Forestal, sense perjudici de les competències dels 
organismes corresponents. Així mateix, caldrà que aquestes àrees 
compleixin les condicions exigides per a la prevenció d’incendis. 

 
c) L’obertura de pistes estarà condicionada a l’obtenció de llicència municipal i 

al marge de les prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai 
no podrà ser superior als 3 metres i el seu ús ha de ser el propi de l’activitat 
forestal. 

 
d) Caldria garantir la permeabilitat de les tanques per a la fauna. Així, en sòl 

agrícola no s’haurien d’admetre tanques cinegètiques i en cas contrari 
aquesta s’hauria de limitar a filats longitudinals, tanques de fusta o vegetals. 
No haurien de ser admesos tampoc els tancats opacs de fàbrica ni els que 
tinguin les característiques pròpies de les tanques urbanes. De manera 
específica, en sols agrícoles es pot admetre un tancat amb paret de pedra de 
la zona al voltant de les edificacions existents i en sòl forestal no s’hauria 
d’admetre cap tipus de tanca tal, i com ja ho preveu el planejament de 
Bescanó.  

 
e) Els usos industrials i les activitats extractives, tal i com s’estableix en els 

planejaments de Bescanó, Anglès i Vilablareix, cal especificar-les com a 
incompatibles dins les zones forestals de l’espai.   

 



 

 

 


