
 

 

Prats de Sant Sebastià – Turons del veïnat de Baix 
 
Codi: 123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
344,94 ha. Caldes de Malavella.  

 

Delimitació: 
 
Espai que inclou les darreres mostres de prats de dall de la terra baixa gironina, la 
zona riberenca de la riera de Santa Maria i les zones forestals dels turons del Veïnat 
de Baix. L’espai posa en contacte dues zones humides de la plana selvatana: els 
estanys de Sils i els aiguamoixos dels Prats de Sant Sebastià. S’exclou la 
urbanització del Llac del Cigne. 
 

Caracterització de l’espai: 
 
La vegetació dels prats de Sant Sebastià és la pròpia dels prats de dall de gaudínia 
(Gaudinia fragilis), hàbitat protegit per la Directiva Hàbitats. Entre les principals 
espècies presents, a banda de la gaudínia hi trobem espècies poc freqüents  a 
Catalunya, com l’Orchis laxiflora, l’Oenanthe fistulosa i diverses espècies de la 
família de les juncàcies. Tanmateix també, hi són presents els herbassars de grans 
càrex (Cipero-Caricetum otubrae) i a les zones parcialment o permanentment 
inundades hi trobem el canyissar (Thypho-Schoenoplectetum glauci) i el bogar 
(Thyphetum latifoliae).  
 
La riera de Santa Maria, tot i presentar un bosc de ribera desestructurat com a 
conseqüència de la seva tala i la substitució per plantacions de planifolis hi romanen 
encara en determinats trams, diversos retalls de salzeda (Salicion triandrae-fragilis) 
i peus esparsos d’om (Ulmus minor) i freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia). 
 
A més d’aquestes comunitats riberenques i d’ambients aigualosos també hi trobem 
zones forestals arbrades dominades per la pineda de pi pinyoner (Pinus pinea) amb 
sotabosc format per la brolla d’estepes i brucs (Cisto-Sarothamnetum catalaunici). 



 

 

També apareixen retalls de bosc mixt de roures (Quercus humilis) amb alzina 
(Quercus ilex).  
 
Un aspecte rellevant a destacar és la presència d’un petit retall de landa de bruc 
vermell (Ericetum arboreo-cinereae) a la zona dels turons del Veïnat de Baix. 
Aquesta comunitat esdevé molt interessant des del punt de vista corològic, ja que 
és de tendència atlàntica i troba aquí unes condicions climàtiques òptimes. A més 
del bruc vermell (Erica cinerea), inclou bruguerola (Calluna vulgaris) i bruc boal 
(Erica arborea).  
 
També cal esmentar la presencia d’algunes plantacions de pinastre (Pinus pinaster) 
i d’eucaliptus (Eucalyptus globulus), així com també zones dominades pels conreus 
de cereals i de farratges.  
 
Des del punt de vista faunístic, la seva proximitat als Estanys de Sils juntament 
amb la presència de basses de certa importància, com el Pantà de Can Matlló o el 
Llac del Cigne, permeten la presència de la tortuga d’estany (Emys orbicularis) i la 
tortuga de rierol (Mauremys leprosa), ambdues espècies incloses a l’annex II de la 
Directiva Hàbitats i a la categoria C de la Llei 3/88 de Protecció dels animals.  
 
En tractar-se d’una zona eminentment aquàtica, destaca també la presència de 
diferents espècies d’amfibis inclosos a la categoria D de la Llei 3/88 de Protecció 
dels animals, com la salamandra (Salamandra salamandra), el tritó palmat 
(Triturus helveticus), el tritó jaspiat (Triturus marmoratus), la reineta (Hyla 
meridionalis) i sis espècies de gripaus (Bufo bufo, B. calamita, Discoglossus pictus, 

Pelodytes punctatus, Pelobates cultripes, Alytes obstetricans). Entre els ocells cal 
destacar el blauet (Alcedo atthis) i el picot garser gros (Dendrocopos major). 

 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Un dels principals motius per incloure aquest espai al catàleg és que esdevé la 
millor mostra dels darrers prats de dall de les terres baixes gironines, hàbitat cada 
vegada més escàs i rar al conjunt de Catalunya.  
 
A aquest motiu cal també afegir-hi que l’espai inclou hàbitats i espècies animals i 
vegetals de gran interès i de gran valor ecològic per la raresa i fragilitat d’algunes 
espècies, a més d’oferir la possibilitat de connectar l’espai dels estanys de Sils amb 
els aiguamoixos de Sant Sebastià. 

 
Qualificació urbanística: 
 
Caldes de Malavella 

 

 

• Sòl no urbanitzable  
 

- Zona d’interès mesològic 
- Zona de valor agrícola 

 

 
 



 

 

Construccions existents: 
 
L’espai presenta diverses edificacions, sobretot a la zona dels turons del Veïnat de 
Baix,  un petit pantà que recull les aigües del torrent que baixa de la urbanització el 
Mas Boada, la via del ferrocarril de Barcelona a Portbou i l’ermita de Sant Sebastià. 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Es tracta d’una zona d’aiguamoll molt ben conservada que presenta un alt interès 
florístic i faunístic. Entre els principals impactes que pateix l’espai, cal esmentar que 
el bosc de ribera en determinats trams es troba força desestructurat com a 
conseqüència de les plantacions i de la intervenció antròpica; la dessecació que es 
produeix durant el període estival; i l’eutrofització que ha sofert la riera en els 
darrers anys, tot i la posada en funcionament de la depuradora. També a l’estiu,  
les basses presenten símptomes d’eutrofització.  
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Els requeriments de protecció de l’espai han d’anar orientats a mantenir la 
presència i la qualitat de l’aigua i per tant, a evitar la dessecació de les basses de 
l’espai i mantenir i preservar la riquesa faunística. En aquest sentit caldria: impedir 
el drenatge de la riera de Santa Maria i garantir-ne un cabal mínim ecològic; 
recuperar el bosc de ribera; i desenvolupar un pla específic per recuperar i 
preservar determinades espècies animals, com les tortugues d’aigua.  
 
Tanmateix també, es proposa elaborar un pla  específic de recuperació i 
conservació dels prats de Sant Sebastià i establir mesures per mantenir la dinàmica 
dels prats de dall, és a dir, l’aprofitament com a farratges, i conservar-ne la seva 
biodiversitat. 
 
Finalment, caldria aplicar mesures per evitar la substitució dels boscos i la landa de 
bruc vermell per plantacions monoespecífiques de coníferes, pollancres o 
eucaliptus. 
 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Es recomana que la totalitat dels terrenys siguin qualificats com a sòls de 

protecció mesològica que és el grau màxim de protecció establert en aquest 
municipi.  

 
b) D’altra banda, l’ús residencial en els sòls de protecció mesològica ha d’estar 

restringit únicament quan existeixi vinculació amb les activitats 
agropecuàries que es desenvolupen a la finca i aquest extrem caldrà 
acreditar-lo tal i com preveu el Decret Legislatiu 305/2006 d’Urbanisme de 
Catalunya. 

 
c) 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. 



 

 

d) El planejament ha de contemplar l’obligatorietat dels propietaris dels prats 
de dall de mantenir les segues periòdiques i en cas contrari, arbitrar 
mesures per tal que l’ajuntament pugui actuar subsidiàriament. 

 
e) 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 i/o 
agrícola. 
 

 


