
 

 

Basses de les Mateues i riera de Malavella 
 
Codi: 122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
2.340,18 ha. Sils, Caldes de Malavella, Vidreres i Llagostera. 

 

Delimitació: 
 
L’espai inclou l’extensa zona forestal de les Mateues, és a dir, la zona que queda 
entre el nucli de Caldes de Malavella i les urbanitzacions de la Canyera, Aigües 
Bones, Can Carbonell i King Parc. Se n’exclou les urbanitzacions de Malavella Parc i 
la Goba. A l’oest l’espai inclou els recs que drenen cap a l’Estany de Sils. 

   

Caracterització de l’espai: 
 
Espai de relleu suau amb petites ondulacions que enllaça les capçaleres de diferents 
rieres que drenen part del Massís de Cadiretes i que presenten una gran 
importància a nivell ecològic i paisatgístic. Es tracta d’una àrea eminentment 
forestal molt ben conservada encara que en diversos sectors hi ha un important 
presència de conreus, fet que li configura petites zones dominades per un bell 
paisatge agroforestal. Tanmateix també, l’espai presenta valors geològics 
importants, com el con volcànic i els aflorament basàltics tipus columnar del Turó 
de Sant Maurici. 
 
L’espai presenta un interessantíssim conjunt de basses i petits embassaments 
d’aigua d’escorrentia que tenen un ús de regadiu però que a l’hora conformen un 
hàbitat idoni per al conjunt d’amfibis de la zona. El pantà de Gimferrer i la Bassa de 
Cal Traver al nord-oest; les basses d’en Colomer al sud; els pantans de Can 
Matetes i Can Companyó a l’est; i el pantà d’en Xiberta al nord, esdevenen bones 
mostres d’aquest escampament de reductes d’aigua, els quals haurien de ser 
objecte de protecció com a hàbitat essencial per conservar la biodiversitat i en 
especial els poblaments d’amfibis.  
 



 

 

La vegetació present és força diversa. Així, en primer lloc cal esmentar la sureda 
(Quercetum ilicis galloprovinciale suberetosum) amb un sotabosc forestal format 
per el serval (Sorbus domestica), el ginebró (Juniperus communis), l’arç blanc 
(Crataegus monogyna), el marfull (Viburnum tinus), el galzeran (Ruscus 
aculeatus), etc. Sovint aquesta apareix, majoritàriament, de forma mixta amb pins 
pinyoners (Pinus pinea). Apareixen també clapes d’alzina (Quercus ilex) que no 
arriben a formar un alzinar pròpiament dit i el bosc mixt de roures (Quercus 
humilis) i alzines (Quercus ilex) amb sotabosc dominat per espècies pròpies de 
l’alzinar litoral (Quercetum ilicis galloprovinciale pistacietosum). Entre aquestes cal 
esmentar, el marfull (Viburnum tinus), el llentiscle (Pistacia lentiscus) i diverses 
espècies de brucs (Erica spp.). Tanmateix també, cal esmentar la presència de 
repoblacions de coníferes, principalment pinastre (Pinus pinaster) amb un  sotabosc 
poc dens i dominat per brolles o llistonars. 
 
En els cursos d’aigua, i en especial a la riera de Malavella, apareix la verneda amb 
consolda (Lamio-Alnetum glutinosae), hàbitat considerat prioritari per la Directiva 
Hàbitats, i les plantacions de pollancres (Populus sp.), plàtans (Platanus hybrida) i 
acàcies (Robinia pseudoacacia). També apareixen exemplars dispersos d’altres 
arbres de ribera com l’om (Ulmus minor), el freixe de fulla petita (Fraxinus 
angustifolia) o el salze (Salix alba). L’estrat arbori i arbustiu, tot i trobar-se alterat, 
presenta espècies típiques del bosc de ribera septentrional, com el buixol (Anemone 
nemorosa), el marcòlic (Lilium martagon), el lliri de neu (Galantus nivalis), la 
consolda (Symphytum tuberosum), el Carex pendula, etc.  
 
Les zones agrícoles venen dominades pels conreus de secà, petites plantacions 
d’eucaliptus i prats de dall de gaudínia (Gaudinia fragilis), hàbitat protegit per la 
Directiva Hàbitats i de gran interès ecològic pel conjunt de Catalunya, degut a la 
seva escassetat i a la presència d’espècies de flora poc freqüents.  
 
Pel que fa a la fauna, cal esmentar que l’espai presenta una gran diversitat. En 
aquest sentit cal esmentar la presència d’una gran diversitat d’espècies d’amfibis 
com tritons (Triturus marmoratus i T. helveticus), salamandra (Salamandra 
salamandra), tòtil, (Alytes obstetricans), reineta (Hyla meridionalis), granota 
pintada (Discoglossus pictus), gripauet (Pelodytes punctatus), Gripau d’esperons 
(Pelobates cultripes), tots ells inclosos a la categoria D de la Llei 3/88 de Protecció 
dels animals. També destaca la presència a la capçalera de la riera Malavella i de 
Santa Maria, de la tortuga d’estany (Emys orbicularis) i de la tortuga de rierol 
(Mauremys leprosa), espècies protegides per l’annex II de la Directiva Hàbitats i la 
categoria C de la Llei 3/88.  
 
Finalment, entre els ocells cal fer referència a l’arpella pàl�lida (Circus cyaneus), 
l’esmerla (Falco columbarius), el xoriguer (Falco tinnunculus), el mussol (Athene 
noctua), el mussol banyut (Asio otus), el picot garser gros i petit (Dendrocopos 
major i D. minor) i pica-soques blau (Sitta europaea).  
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 

L’espai representa una prolongació natural de la massa boscosa del Massís de 
l’Ardenya estretament lligada a la dinàmica de moltes espècies. En aquest sentit, 
cal fer especial esment a les poblacions d’amfibis que aprofiten la xarxa de basses 
presents en aquest espai com a un nexe d’unió entre el massís de Cadiretes i els 
dos conjunts hidrogràfics pertanyents a dues conques diferents i que drenen el Pla 
de la Selva. Aquestes són, al nord el conjunt format per la Riera de Gotarra i 



 

 

l’Onyar, pertanyents a la conca del Ter; i al sud, el conjunt format per la Riera de 
Santa Coloma i els Estanys de Sils, pertanyents a la conca de la Tordera.  

Tanmateix, aquest espai presenta un important paper com a connector ecològic ja 
que enllaça els principals hàbitats humits de la Selva amb les capçaleres del Massís 
de les Gavarres i el de Cadiretes i per tant, segons les Bases per les Directrius de la 
Connectivitat a Catalunya, esdevé un espai imprescindible en la xarxa d’espais 
d’interès natural. De fet, tant és així que fins i tot el planejament local de Caldes de 
Malavella en preveu la seva inclusió dins del PEIN.   

 
Qualificació urbanística: 
 
Llagostera 

 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- Rústec agrícola (clau RA) 
- Paisatge fluvial (clau PF) 
- Reserva forestal (clau RF) 

 
Sils 

 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- Zona forestal (Clau C1) 
- Zona agrícola i espais oberts (clau C2) 

 

Caldes de Malavella 

 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- Zona d’interés mesològic 
- Zona de valor agrícola 
- Usos alternatius 

 
Vidreres 

 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- Zona d’especial valor natural i paisatgístic (Clau   
SINP),  
- Zona d’especial valor forestal (Clau SF),  
- Zona d’especial valor agrícola (Clau SA 1) 
-  i Zona agrícola (Clau SA 2)Sòl agrícola  

 
Construccions existents: 
 
Presència de diverses basses i petits pantans d’aigua i algunes explotacions 
ramaderes d’envergadura. Cal destacar també la presència de llocs emblemàtics 
com l’ermita de Santa Seclina. 
 



 

 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Entre els principals impactes cal esmentar tots aquells que deriven de la presència 
d’urbanitzacions dins de la zona, com Malavella Parc, La Goba i Can Carbonell i 
també, les que es troben en la seva perifèria, com Aigües Bones, King Parc i La 
Canyera. Entre els principals impactes d’aquesta situació cal esmentar les molèsties 
a la fauna sobretot derivades pels atropellaments produïts pel trànsit motoritzat, 
l’impacte acústic i la contaminació lumínica; la degradació dels ambients naturals; 
la contaminació per manca de sanejament d’alguns cursos d’aigua; l’abandó de 
deixalles; l’augment de la probabilitat d’incendi, entre altres.  
 
Cal esmentar també esmentar els impactes que deriven de la mala gestió de les 
explotacions ramaderes per l’afectació que tenen sobre els cursos d’aigua, les 
basses i en general sobre el medi aquàtic que es vol preservar.   
 
Per últim, no es pot oblidar l’important impacte que produirà el projecte de 
desdoblament de la carretera C-31 entre de Vidreres a Llagostera, el qual només es 
pot mitigar si s’hi incorporen el corresponents passos de fauna, i en especial per als 
amfibis. 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Els principals requeriments de protecció són el manteniment del mosaic vegetal 
actual, la conservació de les basses, la millora de les zones forestals i  la correcció 
dels impactes produïts per les urbanitzacions. En aquest sentit i de manera 
concreta es proposa: promocionar la redacció de plans tècnic de gestió i millora 
forestal i condicionar l’explotació a la seva existència; tal i com preveu el 
planejament de Caldes de Malavella la redacció d’un Pla Especial que protegeixi les 
basses i els pantans; conservar els afloraments geològics existents i per tant evitar 
l’extracció de materials volcànics, sobretot basalt columnar i bolar; ordenar les 
bones pràctiques en les explotacions ramaderes existents, tot evitant la instal�lació 
de noves explotacions; reduir l’impacte de les urbanitzacions aplicant la Llei 
6/2001, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn i 
dotant-les de sanejament; i finalment, dissenyar els passos de fauna necessaris en 
cas que es desdobli la carretera C-31 entre Llagostera i Vidreres.  

 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) El planejament de Caldes de Malavella fa una bona protecció dels cursos 

d’aigua i de les basses però està mancat d’instruments de gestió efectiva. 
Cal el desenvolupament d’un Pla Especial, en el que hi podria participar 
també Vidreres i Llagostera, per a regulació dels  usos i evitar la seva 
degradació. 

 
b) En el cas del planejament de Sils la protecció dels cursos d’aigua es 

adequada però no així les seves delimitacions. La zona del veïnat de la 
Granota inclosa dins de l’àmbit d’aquest espai està qualificada com a sòl 
agrícola quan per la seva inundabilitat com per l’existència de basses i recs 



 

 

que drenen als Estanys de Sils caldria qualificar-la de Zona de valor ecològic 
de l’Estany i el seu entorn (clau C3). 

 
c) En el planejament de Vidreres es regulen les tanques però no s’especifiquen 

mallats mínims per facilitar el trànsit de la fauna. Així doncs, es recomana 
que en sols agrícoles no s’admetin tanques cinegètiques de mallat mínim de 
20 x 30 cm.  o que es limiti a filats longitudinals, tanques de fusta o 
vegetals. En sòl forestal no s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

 
d) A Caldes s’estableix una parcel�la mínima de 1,2 Ha. en el sòl d’usos 

alternatius quan la majoria dels terrenys són sòls agrícoles de secà. També a 
Sils, la proposta de nou POUM l’estableix erròniament en 3Ha. En aquest 
sentit doncs, caldria que la unitat mínima en sòls de secà fos de 4,5 Ha. i de 
1,25 en sols de regadiu tal com es regula en el Decret 169/83 d’Unitats 
Mínimes de Conreu.  

 
e) En el planejament de Caldes s’estableix com a compatible l’ús residencial 

amb els sòls de protecció mesològica que és el grau màxim de protecció 
establert en aquest municipi. Cal que aquest ús es vegi restringit únicament 
quan existeixi vinculació amb les activitats agropecuàries que es 
desenvolupen a la finca i aquest es pugui acreditar tal i com preveu en el 
Decret Legislatiu 305/2006 d’Urbanisme de Catalunya. 

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

necessària la llicència municipal, prèvia presentació del corresponent Pla 
Tècnic de Gestió i Millora Forestal, mesura que és d’aplicació en el 
planejament de Vidreres i Llagostera però no en la resta de municipis. Així 
mateix, caldrà que aquestes àrees compleixin les condicions exigides per a 
legislació referent a la prevenció d’incendis forestals. 

 
g) L’obertura de pistes estarà condicionada a 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 el propi de l’activitat forestal. 

 
h) Els usos industrials i les activitats extractives cal especificar-les com a 

incompatibles dins les zones forestals i/o classificades d’interès mesològic 
existents dins de l’espai, tal i com ja es fa en el planejament de Vidreres. 

 
i) Es recomana que l’Ajuntament de Vidreres classifiqui com a sols d’interès 

Natural i Paisatgístic tots els sols forestals inclosos a l’àmbit per tal de 
donar-los la clau més adient al paper que desenvolupa aquest espai. 



 

 

 


