
 

Torrent de Bagastrà 
 
Codi: 119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
258,56 ha. Brunyola, Vilobí d’Onyar i Santa Coloma de Farners.   

 

Delimitació: 
 
Espai fluvial de la conca de l’Onyar, que abasta els plans inundables i d’influència 
directa del Torrent de Bagastrà en el tram que va des de la Serra de Gavatxo fins a 
l’aiguabarreig amb el riu Onyar. 
 

Caracterització de l’espai: 
 
Espai fluvial amb una important funció de connexió ecològica pel Pla de la Selva. La 
vegetació que trobem està clarament lligada al marge del riu i la riera, els quals 
presenten trams recoberts o bé, per canyars i bardisses amb roldor (Coriaria 
myrtifolia) i esbarzers (Rubus ulmifolius), o bé, per plantacions de pollancres 
(Populus spp.), plàtans (Platanus x hispanica) i altres plannifolis de sòls humits, o 
bé per retalls de salzedes (sobretot Salix alba) i alguns petits fruiterars, 
principalment de regadiu. Els trams més ben conservats es troben recoberts per 
freixes de fulla petita (Fraxinus angustifolia), gatells (Salix atrocinerea) i verns 
(Alnus glutinosa).  
 
Tot i que l’estrat arbori d’aquest ecosistema es troba alterat, l’estrat arbustiu i 
herbaci és el propi dels ambients riberencs amb espècies pròpies del bosc de ribera 
septentrional, com el 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. També 
es propi d’aquesta zona la presència de canyars (Arundini-Convolvuletum sepium), 
comunitat semiartificial pròpia de les zones agrícoles, que també trobem als 
talussos propers als conreus. Per acabar amb la vegetació de la zona hem de citar 
la presència de vivers, diverses explotacions de fruiterars (tant d’avellaners i com 
de fruita dolça) i conreus herbacis de regadiu. 



 

 
La fauna és la pròpia dels ambients agrícoles i fluvials i destaquen els amfibis i 
diversos ocells aquàtics. 
 

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 la restauració. A més, aquest 
espai riberenc funciona com a connector ecològic de primer ordre ja que facilita el 
pas de la fauna a través de la plana selvatana, superant diverses infraestructures 
de comunicació amb un índex de trànsit molt elevat. 

 
Qualificació urbanística: 
 
Brunyola 

 
• Sòl no urbanitzable:  

 
- interès agrícola (8) 
- interès forestal (9)  
- protecció de llera de rius (10) 

 
Santa Coloma de Farners 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema hidrogràfic 
- sistema d’espais lliures públics 
- zona rural 
- zona forestal  

 
Vilobí d’Onyar 

 
• Sòl no urbanitzable:  

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

 
Construccions existents: 
 
L’espai presenta diverses construccions, tant agrícoles com ramaderes, com també 
residencials de cert interès arquitectònic com Can Viader, Can Salvà, Can Martorell, 
Can Jaumic, a banda també de l’ermita de la Mare de Déu de Serrallonga. 

 
 
 
 



 

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 una gran diversitat de trams amb diferent estat de conservació. El sector 
més mal conservat i alterat són: el tram que transcorre per sota el nus de 
comunicació de la C-25, la C-63 i la Gi-533; el tram que travessa la urbanització 
Santa Coloma Residencial; el tram que travessa l’AP7 i les actuals obres del TAV. La 
proximitat de carreteres i especialment de la connurbació del pla de la Selva 
ruderalitza de forma considerable l’entorn. L’aprofitament agrícola intensiu també 
ha tingut un paper important a l’hora de relegar el curs fluvial a un paper, 
ecològicament, de mínims. Certes zones properes a camps agrícoles són 
deforestades de manera habitual. Alhora que es produeix una sobreexplotació de 
l’aigua de la riera a conseqüència de les diferents activitats agrícoles. 
 

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, no permetre el seu drenatge, establir mesures per 
evitar la contaminació de les aigües per abocaments de pesticides, adobs químics, 
aigües residuals industrials i urbanes, 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 o modificació de passos de fauna 
viables a l’hora de travessar les diferents  d’infraestructures viaries. 
 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Caldria definir, mitjançant un Pla Especial Fluvial, els usos permesos, evitant 

específicament els moviments de terra, l’aparició de noves activitats 
extractives, abocaments, així com les tales i l’alteració de la vegetació de 
ribera pròpia de la zona. 

 
b) No s’hauria de permetre l’alteració del bosc de ribera en la zona inundable 

amb un període de retorn de 10 anys i en especial a Santa Coloma caldria 
evitar la possibilitat de replantar la vegetació de ribera amb l’acàcia, el 
plàtan i altres espècies no autòctones.   

 
c) Caldria garantir un radi de protecció de les surgències hídriques de 50 m. al 

seu voltant on no és permeti l’edificació ni l’alteració del terreny.  
 
d) Caldria restringir la construcció de noves edificacions destinades a habitatge 

i a explotació ramadera, permetent-se únicament l’ampliació en un 50% de 
l’edificació residencial i una ampliació de l’explotació ramadera d’acord amb 
la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració 
Ambiental i les seves actualitzacions i explicacions addicionals. Tota 



 

ampliació hauria de ser aprovada si prèviament, s’ha acompanyat el projecte 
d’un estudi d’impacte  i d’integració paisatgística.  

 
e) La construcció de tanques hauria de limitar-se a aquells sòls agrícoles i en 

aquells casos que siguin imprescindibles per a la ramaderia extensiva. En 
aquest cas les tanques haurien de ser de vegetal viu o de materials que 
permetin la transparència i el pas de la fauna terrestre pròpia del lloc, com 
els de pastor elèctric. No s’haurien d’admetre tanques d’obra, llevat de murs 
de pedra seca de menys de 0,30 m. d’alçada.  

 
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 i l’obertura 
de nous camins de més de 3 m. d’amplada i amb terraplens i desmunts de 
més de 1,5 m. 

 
g) Els càmpings, zones d’acampada i les instal�lacions annexes no s’haurien 

d’establir en zones arbrades i de bosc de ribera i haurien de restar fora de la 
zona inundable per un període de 500 anys.  

 
h) 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 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. 
 
  

 
 


