
 

 

Pla de ca n’Arbres i de Sant Bartomeu (La Crosa) 
 
Codi: 115 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
417,50 ha. Bescanó, Vilobí d’Onyar i Aiguaviva. 
 
Delimitació: 
 
L’espai inclou els sòls volcànics situats al voltant de l’espai del PEIN del Volcà de la 
Crosa però que en la seva delimitació van quedar fora de l’àmbit de protecció. En 
aquest sentit doncs, aquest àrea abasta l’espai agrícola del Pla d’en Ferreros i de 
Ca’n Arbres. A l’est, l’espai limita amb l’AP-7; al sud, amb l’àrea d’influència de 
l’aeroport Girona-Costa Brava; i a l’oest amb l’espai PEIN de la Crosa. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
Es tracta d’un espai principalment agrícola de gran qualitat paisatgística. Els 
conreus es situen sobre un subsòl de naturalesa volcànica, format pels piroclastes 
que el Volcà de la Crosa expulsà i que en aquest sector assoliren una distància de 
fins a 3 km. Es considera que l’espai forma part de la mateixa unitat que l’EIN de la 
Crosa, i per tant des d’un punt de vista geològic caldria incorporar-lo. 
 
Trobem principalment conreus extensius de secà amb petites àrees d’alzinars 
(Quercus ilex) que ofereixen refugi a diverses espècies animals que troben en els 
conreus la seva font d’aliment. L’espai a més presenta diverses rieres, les quals 
esdevenen sectors de gran interès ecològic per les biocenosis faunístiques 
associades, com per exemple la riera de la Torre, la riera d’en Vinyes o la riera d’en 
Garrofa. És conegut que la riera de la Torre manté durant tot l’any un cabal 
considerable, producte de la particularitat geològica de la zona. 
 
Sense ser especialment destacada, donades les característiques humanitzades de 
l’espai, la fauna presenta algunes espècies d’interès, com l’enganyapastors 
(Caprimulgus europeaeus), la guatlla (Coturnix coturnix) i la serp de collaret (Natrix 
natrix). 



 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
El principal motiu d’inclusió d’aquest espai al catàleg es deu principalment a que  
forma part del conjunt vulcanològic de la Crosa. A més cal destacar-ne la 
importància que té des d’un punt de vista hidrològic i també pels valors agrícoles i 
paisatgístics que alberga. L’espai s’hauria d’incorporar, per homogeneïtat, a l’EIN 
del Volcà de la Crosa. 
 
Qualificació urbanística: 
 
Bescanó 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- agrícola comú (clau 6a) 
 
Vilobí d’Onyar  
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- masses arbòries i boscos (clau 9) 
- zona de protecció (clau10) 

 
Aiguaviva 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- rural (clau 20) 
- agrícola protegit (21) 
- forestal protegit (22) 
- interès ecològic i paisatgístic (24) 

 
Construccions existents: 
 
Dins l’espai existeixen diverses masies aïllades i instal�lacions ramaderes. També 
s’inclou el cementiri de Salitja. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Es tracta d’una àrea eminentment agrícola i molt antropitzada que dóna com a 
resultat un excepcional paisatge en mosaic, fruit de la combinació d’aquests 
conreus amb els retalls d’alzinar que encara perduren. L’àrea inclou veïnats 
disseminats que mantenen els usos i l’aspecte rural en harmonia.  No existeixen 
impactes significatius que puguin alterar els valors pels quals aquest espai és 
objecte de protecció. 
 



 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Es proposa l’aplicació de programes ambientals de recuperació del bosc de ribera 
dels diversos cursos fluvials que drenen l’espai, tenint en compte el rol que juguen 
pel que fa al manteniment de la biodiversitat i l’afectació que provocarà la 
construcció o ampliació de les noves infraestructures de transport com l’A-2, l’AP-7 
o el TAV. 
 
L’objectiu principal d’aquesta protecció ha de ser en darrera instància la inclusió 
d’aquest espai a l’EIN del Volcà de la Crosa i vetllar també pel manteniment de 
l’activitat agrícola tradicional, evitant la transformació dels conreus en altres usos. 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Els municipis de Bescanó i Vilobí haurien de qualificar els sòls delimitats per 

aquest espai amb la mateixa clau de protecció que estableixen per els espais 
inclosos dins l’EIN de la Crosa; que en el cas de Vilobí s’anomena “zona 
volcànica” i en el cas de Bescanó zona de protecció del Volcà de la Crosa 
(clau 9).  

 
b) A fi i efecte de protegir adequadament els valors geològics d’origen volcànic 

de la zona, les normes subsidiàries dels tres municipis haurien d’aplicar la 
normativa del Pla Especial de la Crosa a aquests terrenys adjacents. 

 
c) Donat l’important rol que juguen les masses forestals, cal que les normes 

d’Aiguaviva distingeixin les zones rústiques de les forestals. A més, cal 
també que es reguli la construcció d’habitatge conforme al que estableix el 
Decret 35/1990 d’Unitats Mínimes Forestals i el Decret 169/1983 d’Unitats 
Mínimes de Conreu, els quals situen la unitat mínima en 25 Ha. i 4,5 Ha. 
respectivament.  

 
d) En sòl agrícola no s’haurien d’admetre tanques cinegètiques i en cas contrari 

aquestes s’haurien de limitar a filats longitudinals, tanques de fusta o 
vegetals. En qualsevol cas, les tanques hauran de ser totalment diàfanes i 
congruents amb el caràcter rural de l’espai. 

 



 

 

 


