
 

Santa Maria de Vilademany – Mas Serra 
 
Codi: 116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
757,83 ha. Aiguaviva i Fornells de la Selva. 
 
Delimitació: 
 
Espai que queda delimitat al nord per les zones industrials del Puig Torrat 
d’Aiguaviva i del veïnat de la Selva a Fornells de la Selva; al sud per l’aeroport de 
Vilobí d’Onyar i la zona industrial de Can Boixó; a l’est per l’espai del Pla de Ca 
n’Arbres i de Sant Bartomeu; i a l’oest pels plans al�luvials del riu Onyar. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
Espai eminentment agrícola tot i la presència de diverses taques forestals que 
confereixen, en determinats sectors, racons de gran interès i tranquil�litat en una 
zona creuada per diverses infraestructures i situada en l’àrea d’influència de 
l’aeroport.  
 
Les taques forestals les quals es troben força ben repartides presenten formes i 
mides molt diverses i sovint són dominades per l’alzinar (Quercus ilex), tot i que 
també aquestes es troben barrejades amb diverses espècies de pins, com el pi 
pinyoner (Pinus pinea) o el pinastre (Pinus pinaster), i de roures, entre els quals cal 
destacar la presència del roure africà (Quercus canariensis). La matriu agrícola es 
troba presidida pels conreus de secà, tot i que també hi apareixen usos industrials i 
comercials vinculats a les vies de comunicació que travessen l’espai, els quals van 
reduint cada vegada més aquest sòls de tant bon nivell agronòmic.    
 
El bosc de ribera consolidat és pràcticament inexistent en tot l’espai, ja que les 
dimensions i cabals dels cursos superficials no permeten que s’hi desenvolupi amb 
condicions. A més, el fort grau d’humanització d’aquest territori ha provocat que les 
plantacions de pollancres i plàtans esdevinguin la vegetació riberenca dominant. 
 



 

Faunísticament l’espai no esdevé una àrea de gran interès. La gran pressió antròpica 
i l’aprofitament agrícola han provocat la substitució de bona part de la fauna 
autòctona, situació que s’ha vist agreujada per la presència de nombroses 
infraestructures que han provocat el conegut efecte barrera. En aquest sentit doncs 
existeix un domini de la fauna de zones ruderals i arvenses. 
 
Els rèptils presenten una amplia població on destaquen la sargantana ibèrica 
(Podarcis hispànica), el llangardaix ocel�lat (Lacert lepida), la serp verda (Malpolon 
monspessulanus), el lludró llisat (Chalcides striatus), la serp de ferradura (Coluber 
hippocrepis), i la serp llisa meridional (Coronella girondica). El mosaic de zones de 
conreu i taques de bosc constitueix un hàbitat idoni per la fauna, ja sigui per les 
zones de repòs, alimentació o d’hivernada, tant pels fringíl�lids com per alguns 
mamífers com el senglar (Sus scrofa), la guineu (Vulpes vulpes) i el conill 
(Oryctolagus cuniculus ). Entre les espècies ornitològiques més destacades per la 
seva baixa abundància, cal remarcar que s’han citat el duc (Bubo bubo), el mussol 
banyut (Asio otus), el falciot pàl�lid (Apus palidus) i la merla blava (Monticola 
solitarius). La presència de diversos rapinyaires diürns demostra que l’àrea esdevé 
una zona de caça per aquestes espècies. 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
El principal motiu per incloure l’espai al catàleg és la seva funció com a àrea 
d’amortiment, ja que permet mantenir una important zona lliure entre l’àrea urbana 
de Girona i aquesta zona del Pla de la Selva, la qual s’ha anat omplint de diverses 
construccions, usos industrials i de serveis lligats al corredor d’infraestructures 
viàries principal fins esdevenir un espai amb un alt risc de degradació ambiental i 
paisatgística.  
 
A més a més l’àrea té un paper modest com a connector ecològic ja que presenta la 
riera de la Torre, que conjuntament amb la riera de Gibert, permeten superar el 
corredor d’infraestructures. 
 
Finalment, cal mencionar que l’espai conté hàbitats d’interès comunitari, a més 
d’esdevenir una àrea de caça i refugi per diverses espècies de fauna de manera que 
també forma part de l’important mosaic d’ambients que sustenta la fauna d’aquesta 
zona de les comarques gironines. 
 
Qualificació urbanística: 
 
Fornells de la Selva 

 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- agrícola (8a) 
- forestal (8b) 
- sistema ferroviari (F) 
- sistema viari (C) 
- sistema hidrogràfic (R) 

  
 

 

 



 

Aiguaviva 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- rural (clau 20) 
- agrícola protegit (21) 
- forestal protegit (22) 
- interès ecològic i paisatgístic (24) 
- sistema ferroviari (F) 
- sistema viari (V) 
- sistema hidrogràfic (H) 

 
• Sòl urbanitzable delimitat: 
 

- sector residencial/industrial Mas Vinyoles (SUD 9) 
 

Construccions existents: 
 
L’espai inclou diverses construccions d’interès entre les quals cal nomenar Santa 
Maria de Vilademany i diverses cases de pagès, com Can Vinyoles, Ca n’Arbres, Can 
Boada o Mas Vinyes. També és important remarcar la presència de diverses 
construccions lligades a les vies de comunicació com una gasolinera o establiments 
de venda de vehicles. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i els 
valors de la zona: 
 
L’espai presenta un estat de conservació relativament bo si considerem la pressió 
urbanística a la que es troba sotmès. Tot i això podem considerar que la presència 
del corredor d’infraestructures, el qual travessa l’espai pel sector de llevant en 
direcció nord-sud provoca que la seva possible funcionalitat com a connector 
ecològic sigui gairebé nul�la. A més la qualitat del bosc de ribera és molt deficient, de 
manera que les vies que permeten superar aquestes infraestructures són poc 
eficaces. Per aquest motiu, tal i com es proposa en el planejament d’Aiguaviva 
caldria redactar un Pla especial urbanístic de protecció i millora de l’espai fluvial i el 
seu entorn (d’acord amb l’article 67 del Text refós de la Llei d’urbanisme), amb 
l’objectiu de dotar la zona d’un espai natural vinculat als seus habitants perquè en 
puguin gaudir i també per retornar al riu la funcionalitat ecològica, social i 
paisatgística que havia tingut. 
 
Aquest Pla especial hauria de desenvolupar criteris com la millora dels sistemes 
naturals propis d’ambients fluvials (restauració i recuperació del bosc de ribera, 
recuperació de la comunitat natural, etc.), la prevenció i eliminació dels impactes 
existents en els marges (regulació de les activitats en l’entorn immediat); 
l’increment i regulació de l’ús públic (consolidació dels camins veïnals i les 
connexions amb els nuclis habitats, delimitació d’un itinerari per a vianants, creació 
d’àrees singulars amb la recuperació de fonts i zones humides, creació d’àrees de 
descans, etc.), i finalment l’atermenament de la llera i la delimitació de les zones de 
màxima crescuda del riu. 
 
Finalment, i vinculat a aquest darrer aspecte cal tenir en compte el creixement 
urbanístic associat a aquestes infraestructures, aspecte que agreuja encara més 



 

l’efecte barrera i que queda també exemplificat amb el sòl urbanitzable que proposa 
el nou planejament d’Aiguaviva. 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria l’establiment de polítiques per tal de mantenir els usos tradicionals 
mantenidors d’aquest paisatge. En aquest sentit caldria incentivar la continuïtat de 
l’activitat agrícola i ramadera, evitar les roturacions de les masses forestals i els 
marges arbrats i establir un pla d’actuació per tal de recuperar la vegetació de ribera 
i llur funcionalitat ecològica.  
 
Tanmateix i de manera urgent caldria definir tota una seria d’actuacions per tal de 
permeabilitzar el corredor de infraestructures. En aquest sentit doncs s’hauria d’una 
banda establir aquelles mesures que es proposen en “l’estudi de permeabilitat del 
corredor d’infraestructures (TGV / AP7 / A2 / ferrocarril) de les comarques gironines” 
les quals es basen en l’ampliació dels viaductes i l’establiment i adequació de passos 
de fauna; i de l’altra, evitar la presència de noves construccions i activitats 
industrials o comercials al voltant dels eixos viaris. 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Degut a la seva ubicació i l’extensió industrial que ja presenta l’àrea 

metropolitana de Girona i la seva àrea funcional o d’influència directa, més 
les noves propostes de sòl industrial entre l’eix que formen el municipis de 
Fornells de la Selva, Vilablareix i Aiguaviva, caldria que el sòl urbanitzable 
SUD9 es desclassifiqui, al menys, el seu sector més septentrional. Les raons 
que justifiquen aquesta proposta són varies, però destaca principalment que 
es tracta d’un creixement completament deslligat d’una àrea urbana 
compacte, més el fet que suposa alterar un dels pocs cursos fluvials que 
permet superar el corredor d’infraestructures a més de connectar la zona de 
Sant Dalmai amb els plans de l’Onyar i les Gavarres. Tanmateix com a última 
opció caldria garantir, en cas que el sector es desenvolupi, una franja de 
protecció prou amplia del torrent per tal de mantenir la seva funcionalitat 
ecològica.  

 
b) Caldria establir una protecció dels cursos fluvials de 25 metres mesurats a 

partir de l'eix de la llera (i no com a Fornells de la Selva on aquesta no es 
senyala), on no s’hi hauria d’admetre cap tipus de construcció; una franja de 
5 metres a partir de la llera on no es pugui alterar el bosc de ribera, i una 
protecció radial de les fonts de 50 metres.  

 
c) A Fornells de la Selva, tal i com s’estableix al planejament d’Aiguaviva, 

haurien de restar prohibides les obres de tanques exteriors de finques i 
camps, a excepció de les imprescindibles per a les explotacions agrícoles i 
pecuàries. En aquest cas hauran de ser preferentment vives (arbustives o 
arbrades denses) o de pastor elèctric o d’obra massissa fins una alçada 
màxima de 0,30 m., o amb pals de fusta. 

 
d) Tal i com s’estableix al municipi d’Aiguaviva no s’hauria de permetre la 

construcció de noves granges. Únicament caldria permetre l’ampliació de les 



 

granges existents, excepte les de porcs, sempre i quan, amb l’ampliació que 
es proposa, no hagin de variar de grup en la classificació de les activitats 
establerta a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’Administració ambiental, i el Reglament general que la desenvolupa (Decret 
136/1999, de 18 de maig). 

 
e) Al municipi de Fornells caldria evitar la possibilitat de poder ampliar fins a un 

25% les industries existents. Degut a les fortes pressions urbanes a que es 
veu sotmès l’espai, caldria que les zones industrials presents quedessin fora 
d’ús, mesura que es podria veure substituïda per la impossibilitat d’ampliació. 
Així doncs, tal i com s’estableix en el planejament d’Aiguaviva no s’hauria de 
permetre la implantació de noves activitats.    

 
f) Pel que fa a referència a les construccions d’utilitat pública i interès social i les 

construccions i instal�lacions d’obres públiques, caldria que aquestes no es 
permetin en tot l’espai i en especial en sòl forestal, excepte per aquelles 
construccions destinades a la millora o protecció del sòl forestal.  

 
g) En el municipi de Fornells de la Selva no s’hauria de permetre la possibilitat 

d’instal�lar activitats extractives.  
 
h) En tot l’espai tampoc s’haurien de permetre els càmpings i caravànings, ni 

l’ús esportiu amb instal�lacions o edificacions annexes.  
 
i) En el sòl forestal s’hauria d’evitar la construcció de nous habitatges, i només 

caldria permetre l’ampliació en un 50% de la seva superfície dels actualment 
existents sense poder sobrepassar els 300 m2 de sostre construït.   

 
j) Tal i com s’esmenta en el planejament d’Aiguaviva no s’admet la plantació 

amb caràcter intensiu d’espècies que puguin alterar l’equilibri ecològic i 
l’entitat de la vegetació autòctona, ni tampoc caldria permetre l’obertura de 
vies, excepte les exclusivament necessàries per a l’aprofitament dels 
productes forestals, i veure que en cap cas comportin obres de transformació 
del sòl (desmunts, terraplenats, desfeta de marges, etc.), desforestació, 
modificació de les escorrenties i creació d’erosions al sòl.  

 



 

 


