
 

 

Plans al�luvials de l’Onyar 
 
Codi: 117 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:   
  
1.489,33 ha. Vilobí d’Onyar, Caldes de Malavella, Cassà de la Selva, Riudellots de la 
Selva, Campllong, Llambilles, Fornells de la Selva, Girona i Quart. 
 
Delimitació: 
 
Espai fluvial associat al tram mig de l’Onyar, la riera de Gotarra i de Campllong. 
S’ha inclòs, en alguns trams, l’àrea potencialment inundable, malgrat que sovint es 
troba ocupada per conreus. Finalment cal dir que també s’ha completat l’espai amb 
la riera de Burgantó (afluent de l’Onyar), com a complement de la connexió amb 
les Gavarres. 
  
Caracterització de l’espai: 
 
Espai fluvial que comprèn el curs mig del riu Onyar des de la ciutat de Girona fins 
trobar la riera de Gotarra, per la qual continua fins a l’alçada del municipi de 
Llagostera. Es defineix com un connector fluvial molt rellevant en aquesta zona de 
la comarca, a banda d’albergar importants valors naturals.  
 
La vegetació que trobem està clarament lligada als ambients fluvials i hi dominen, o 
bé els canyars, bardisses amb roldor (Coriaria myrtifolia) i esbarzers (Rubus 
ulmifolius) o bé, les plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus x 
hispanica) i altres planifolis de sòls humits, o bé, retalls de salzedes (sobretot Salix 
alba) i alguns petits fruiterars, principalment de regadiu. Els trams més ben 
conservats presenten un bosc de ribera format per freixes de fulla petita (Fraxinus 
angustifolia) acompanyats amb peus esparsos de gatells (Salix atrocinerea), oms 
(Ulmus minor), verns (Alnus glutinosa), avellaners (Corylus avellana), etc.  
 
L’estrat arbustiu i herbaci és compost pel sanguinyol (Cornus sanguinea), el saüc 
(Sambucus nigra), el buixol (Anemone nemorosa), el lliri de neu (Galanthus 
nivalis), la consolda (Symphytum tuberosum), el Carex pendula, el Polystichum 



 

 

setiferum, etc. A les zones on l’amplada del riu és més gran apareixen clapes de 
canyís (Phragmites australis) i retalls de canyar (Arundini-Convolvuletum sepium). 
Per acabar, cal citar  la presència de plantacions de fruiters (Pyrus sp.) i un prat de 
dall amb gaudínia (Gaudinia fragilis), hàbitat inclòs a la Directiva Hàbitats, situat a 
la confluència entre el límit comarcal de la Selva i el Gironès. 
 
Pel que fa a la fauna, destaquen les espècies lligades als ambients fluvials i de 
ribera, com la tortuga d’estany (Emys orbicularis), la serp de collaret (Natrix 
natrix), alguns amfibis i diversos ocells aquàtics, que es detecten a la zona 
especialment durant la migració o la hivernada, com el cabusset (Tachybaptus 
ruficollis), la gamba roja (Tringa totanus), i algunes espècies concretes d’ardeïdes. 
Finalment, cal citar la presència de dues libèl�lules incloses a la Directiva Hàbitats: 
la Coenagrion mercuriale i l’Oxygastra cutisii. 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Tot i presentar una vegetació de ribera malmesa, estreta i poc desenvolupada, 
l’espai presenta un important potencial natural per a la restauració. A més, aquest 
espai riberenc presenta una funció especial com a connector ecològic, ja que facilita 
el pas de la fauna a través de la plana selvatana, superant diverses infraestructures 
viàries (C-25, autopista AP-7, carretera nacional A-2, TAV, etc.) amb un trànsit 
elevadíssim. Finalment, cal també esmentar com a motiu, la fragilitat dels sistemes 
naturals que alberga i la presència d’hàbitats d’interès comunitari. 
 
Qualificació urbanística: 
 
Fornells de la Selva 

 
• Sòl no urbanitzable:  

 
- sistema hídric 
- sistema viari 
- agrícola (8a) 
- forestal (8b) 

 
Vilobí d’Onyar 

 
• Sòl no urbanitzable:  

 
- masses arbòries i boscos (9) 
- rústec 
- cursos d’aigua 
- carreteres 

 
Riudellots de la Selva 

 
• Sòl no urbanitzable:  

 
- règim general 
- sistema fluvial  
- sistema viari 

 



 

 

Campllong 

 
• Sòl no urbanitzable:  

 
- sistema de protecció de cursos hídrics 
- protecció agrícola 
- protecció forestal  
- protecció natural 

 
Cassà de la Selva 

 
• Sòl no urbanitzable:  

 
- zona rural-agrícola 

 
Girona 

 
• Sòl no urbanitzable:  

 
- sistema de parc agrícola (C4) 
- zona de valor agrícola (8) 
- zona de valor forestal (9) 

 
Caldes de Malavella 

 
• Sòl no urbanitzable:  

 
- àrea d’especial interès mesològic 
- sòl de valor agrícola 
- sòl d’usos alternatius 

 
Quart 

 
• Sòl no urbanitzable:  

 
- espai rústec  
- espai forestal 

 
Llambilles 
 

• Sòl no urbanitzable:  
 

- rústec (6)  
- forestal (7) 

 
Construccions existents: 
 
L’espai inclou un gran nombre de construccions i instal�lacions diverses. Entre 
aquestes cal nomenar Cal Rovira, Can Ferrer Nou, Can Planes, Can Conill del Molí, 
Can Figures, Can Ribas o el Mas Moliner. 
 



 

 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
En general podem considerar que l’estat de conservació de l’espai és mediocre, si 
bé hi ha diversos trams amb un bon estat de conservació. El sector més mal 
conservat i alterat és el tram entre Fornells de la Selva i les immediacions de 
Girona (la Creueta), ja que la proximitat de carreteres i especialment de la 
connurbació de la capital ruderalitza considerablement l’entorn. Cal també 
considerar, com a principal impacte, la presència de plantacions de planifolis i de 
zones urbanes en àrees amb un important risc d’inundació. 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
En tractar-se d’un espai associat a un curs fluvial els requeriments de gestió i 
protecció han d’anar encaminades a mantenir en bon estat la qualitat de l’aigua i la 
conservació del bosc de ribera. D’aquesta manera és important elaborar un 
programa ambiental de restauració fluvial per a la recuperació dels boscos de ribera 
i de les zones més degradades, garantir un cabal mínim ecològic a l’Onyar i no 
permetre el seu drenatge, establir mesures per evitar la contaminació de les aigües 
per abocaments d’aigües residuals industrials i urbanes, etc; evitar el creixement 
de zones urbanes a la zona inundable, aplicar els criteris tècnics de l’ACA en el 
planejament urbanístic i en la intervenció en zones fluvials; i considerar la funció de 
connector d’aquest espai en la programació de sòls i en la construcció de passos de 
fauna i/o modificació de les infraestructures planejades. 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Per la zona d’inundació amb període de retorn de 10 anys no s’hauria 

d’admetre cap ús, llevat d’aquells previstos a la legislació aplicable en 
matèria de domini públic hidràulic. Alhora caldria evitar la replantació de la 
vegetació de ribera amb espècies no autòctones. En la zona d’inundació amb 
període de retorn de 100 anys no s’hauria d’admetre cap construcció ni cap 
ús o activitat que suposi una modificació sensible del perfil natural del 
terreny.  

 
b) Tal i com es fixa en el planejament de Campllong, en el municipi de Quart 

caldria ampliar el radi de protecció de les fonts i surgències d’aigua de 25 a 
50 m. de radi; mentre que a Llambilles, Vilobí d’Onyar, Girona, Riudellots de 
la Selva i Fornells de la Selva caldria establir aquesta protecció.  

 
c) No s’hauria d’admetre la construcció de noves edificacions residencials i 

únicament permetre, tal i com marca el planejament de Llambilles, 
l’ampliació d’un 30% del volum edificat.  

 
d) Caldria evitar l’aparició d’usos industrials i a les explotacions ramaderes 

existents  únicament permetre la seva ampliació fins a 200 UR.  
 
 
 



 

 

e) No s’hauria de permetre l’obertura de nous camins, excepte aquells 
necessaris per el manteniment de l’explotació agrícola i ramadera, els quals, 
tal i com s’especifica a Quart, haurien de substituir alguns dels existents o 
bé per millorar-ne les característiques, i està degudament justificat tant el 
traçat i com la seva necessitat.   

 
f) En sòl forestal caldria restringir l’explotació forestal dins la figura d’un Pla 

Tècnic de Gestió i Millora Forestal que tingui per objectiu la conservació i 
protecció de les masses forestals, evitant-ne les tales abusives, els 
aterrassaments i plantacions d’espècies al�lòctones i l’obertura de nous 
camins. En cas de necessitat per a l’explotació forestal, aquests no seran de 
més de 3 m. d’amplada i els terraplens i desmunts no superaran 1,5 m. 
Tanmateix també es recomana, tal i com ja es contempla al planejament de 
Quart, que la construcció vagi vinculada a un informe favorable per part de 
l’administració competent.  

 
g) Tal i com s’assenyala al municipi de Caldes de Malavella i Campllong, no 

s’haurien de permetre àrees d’acampada ni serveis de càmping, com tampoc 
horts suburbials. Únicament s’hauria de permetre en les edificacions 
actualment existents, d’una banda l’habitatge, l’ús de turisme rural i l’ús 
esportiu i recreatiu i de l’altra, l’activitat pròpia de les explotacions 
ramaderes, agrícoles i forestals.  

 
h) Caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per afavorir 

la restauració de la vegetació de ribera pròpia de la zona, i eliminar les 
espècies d’arbres de plantació que no apareixen de manera natural. En 
aquest mateix sentit i dins d’un pla de recuperació de les lleres i de 
l’ambient forestal, caldria establir un pla de restauració de les activitats 
extractives presents i tal i com es fixa a Caldes de Malavella per les zones 
d’interès mesològic i agrícola restringir-ne de noves.  

 
i) No s’haurien de permetre construccions d’utilitat pública i interès social, 

excepte aquelles vinculades a la protecció i conservació del ecosistema 
fluvial, i en aquest cas, tal i com marca el planejament a Campllong i el de 
Girona, aquestes haurien d’estar condicionades a la redacció d’un Pla 
especial que contempli entre altres aspectes un estudi d’impacte ambiental i 
paisatgístic i els efectes territorials de la seva implantació. En aquest cas cal 
corregir aquest aspecte als municipis de Llambilles, Quart, Caldes de 
Malavella, Vilobí d’Onyar, Riudellots de la Selva, Fornells de la Selva 

 
j) La construcció de tanques hauria de limitar-se a aquells casos en què siguin 

imprescindibles en funció de l’ús ramader. En aquest cas, únicament caldria 
permetre les tanques de vegetal viu o de pastor elèctric, i sempre han de 
garantir la permeabilitat per a la fauna. No s’haurien d’admetre tanques 
d’obra, llevat de murs de pedra seca fins a 0,3 m., ni tampoc de reixat 
metàl�lic i infranquejables, excepte aquells casos que siguin necessaris per la 
seguretat de les infraestructures viàries si prèviament s’han realitzat els 
passos de fauna adequats. 
 



 

 

 


