
 

 

La Creu de la Riera-Bosc de Can Carbó-Marata 
 
Codi: 125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
1.786,92 ha. Maçanet de la Selva, Sils i Massanes 
 

Delimitació: 
 
L’espai inclou les zones forestals i agrícoles que resten entre les diverses àrees que 
conformen l’espai del PEIN turons de Maçanet i els estanys de Sils. S’exclou 
l’urbanització Maçanet Residencial Parc i el nucli de Maçanet de la Selva. Els límits 
els estableixen d’una banda l’autopista AP-7, l’espai del PEIN de l’Estany de Sils i, la 
línia del tren i l’espai del PEIN de la riera de Santa Coloma de Farners.  
 

Caracterització de l’espai: 
 
L’espai es format per dues unitats ben diferenciades: d’una banda la zona de 
ponent, la qual es caracteritza per un relleu irregular i malgrat els repetits incendis 
per un recobriment forestal important, i de l’altra, la zona de llevant o pròxima al 
nucli de Maçanet, que es caracteritza per una zona plana dominada per conreus. 
 
Fins fa poc la vegetació principal era l’alzinar (Quercetum ilicis galloprovinciale), tot 
i que ara i degut als recents incendis forestals, la brolla silicícola d’estepes i brucs i 
la brolla de bruc d’escombres amb estepa borrera (Lavandulo-Ericetum scopariae) 
esdevé la formació més estesa.  
 
Segons la classe de sòls podem diferenciar diversos tipus. En primer lloc, sobre els 
sòls de caràcter volcànic hi apareix l’alzinar litoral (Quercetum ilicis galloprovinciale 
pistacietosum), on l’alzina (Quercus ilex) és l’arbre dominant. El sotabosc és format 
per diferents tipus d’arbusts propis d’aquesta comunitat, com el galzeran (Ruscus 
aculeatus), l’arboç (Arbutus unedo), l’aladern (Rhamnus alaternus) o el llentiscle 
(Pistacia lentiscus). I en segon lloc, sobre substrat granític hi domina la sureda 
(Quercetum ilicis galloprovinciale suberetosum). Destaca, sobretot, la presència de 



 

 

clapes de roureda de roure africà (Carici-Quercetum canariensis), el qual és 
considerat hàbitat d’interès comunitari segons Directiva Hàbitats.  
 
Altres formacions presents són la pineda de pi pinyoner (Pinus pinea) amb el 
sotabosc de brolla silicícola d’estepes i brucs (Cisto-Sarothamnetum catalaunici) i 
alguna petita clapa de llistonar (Trifolio-Brachypodietum retusi), hàbitat qualificat 
com a prioritari segons la Directiva Hàbitats. També apareixen algunes zones amb 
plantacions de coníferes, sobretot de pinastre (Pinus pinaster) i d’eucaliptus 
(Eucalyptus globulus).  
 
La zona agrícola dels voltants de Maçanet i de l’espai del PEIN dels estanys de Sils 
es caracteritza estar formada per conreus extensius de secà, tot i que també 
apareixen petites clapes d’alzinar (Quercetum ilicis galloprovinciale), algun llistonar 
(Trifolio-Brachypodietum retusi) i les típiques plantacions de pollancres i plàtans.  
 
La fauna és diversa degut a l’existència d’elements centreuropeus i mediterranis i, a 
la presència d’ambients forestals i d’ambients agrícoles, és a dir, a l’alternança 
d’espais oberts i espais tancats. Destaquem sobretot la presència de diversos ocells 
d’interès, com l’àguila marcenca (Circaetus gallicus), l’aligot (Buteo buteo), 
l’enganyapastors (Caprimulgus europaeus) i el pica-soques blau (Sitta europaea).  
  

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai forma part del conjunt de petits turons granítics o de roques eruptives 
bàsiques que complementen el conjunt de turons que formen part de l’EIN Turons 
de Maçanet. A més també, cal esmentar d’una banda la presència d’hàbitats 
d’interès comunitari i de comunitats de distribució molt restringida i de gran interès 
a Catalunya, com ara la roureda de roure africà i de l’altra, l’interès geològic dels 
cons volcànics. Finalment, cal esmentar que aquest espai completa la delimitació 
que es va fer del PEIN per l’espai dels Turons de Maçanet, a més de jugar un 
important paper com a connector entre aquest EIN, el de la Riera de Santa Coloma 
i el de l’estany de Sils.    

 
Qualificació urbanística: 
 
Maçanet de la Selva 

 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- protecció agrícola (d1) 
- protecció forestal (d2) 
- protecció especial (d3) 

 
Massanes  

 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- sòl forestal de ribera (SF3)  

 
 

 

 



 

 

Sils  

 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- zona agrícola i espais oberts (clau C2)  

 
Construccions existents: 
 
L’espai inclou diverses construccions i conjunts d’interès. Entre aquests, cal 
esmentar els  veïnats de Comajuliana i Marata; l’església de Martorell (la qual 
conforma la parròquia de Martorell de la Selva); Can Roura (masia considerada 
d’interès arquitectònic); el pou de glaç de Buscatell (el qual ha esdevingut l’únic 
pou present en tota la plana de la comarca de la Selva); la Torre de Marata (casa 
palau fortificada per una muralla i una torre de defensa rodona de cinc plantes); i el 
Castell de Torcafelló (edificació datada del segle XI i restaurada l’any 1988 pel 
Taller d'Història de Maçanet). 

 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Es tracta d’una zona forestal amb signes de degradació degut als incendis forestals 
i al procés urbanitzador. Entre els principals impactes cal esmentar, el derivats de 
la presència de les nombroses pistes forestals que recorren l’espai, els abocaments 
i la ruderalització que provoca la presència d’urbanitzacions a l’interior i al costat de 
l’espai, la fragmentació que provoca la presència de la C-35 i al cert aïllament  
provocat per la presència de l’AP-7; i finalment la presència de l’activitat extractiva 
de Ca l’Oller. 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Els principals requeriments de protecció que es proposen es dirigeixen a recuperar i 
evitar la desaparició de determinats hàbitats i d’algunes espècies animals i vegetals 
no gaire comunes a la plana de la Selva. En aquest sentit doncs, es proposa la 
redacció de plans específics per a la recuperació, gestió i millora forestal de les 
zones boscoses i en especial de les rouredes de roure africà, les suredes i l’alzinar; 
evitar l’obertura de noves pedreres i activitats extractives; dotar l’espai d’un pla 
eficaç de prevenció d’incendis basat en millorar la qualitat de les masses forestals i 
en disminuir la combustibilitat i inflamabilitat; evitar noves zones urbanitzables i 
limitar, i a ser possible, reduir l’àmbit de les urbanitzacions i a l’hora, aplicar de 
manera immediata la normativa vigent en matèria de prevenció d’incendis i plans 
d’emergència en urbanitzacions aïllades, així com una política fiscal de 
corresponsabilització dels seus habitants en la tasca de prevenir els incendis en el 
medi envoltant; establir un pla per eradicar els abocadors incontrolats de la 
perifèria de les urbanitzacions; i finalment, impulsar un projecte de permeabilització 
de la carretera C-35 i l’AP7 tot creant passos de fauna. 

 
 
 
 
 



 

 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) En tot l’espai i en especial al municipi de Caldes no s’haurien de permetre 

les activitats extractives i en especial l’extracció de basalt; ni tampoc l’ús de 
càmping i caravàning, ni la instal�lació de qualsevol tipus de nucli zoològic 
(gosseres residències canines, hípiques, etc.).  

  
b) En el municipi de Sils s’estableix que la unitat mínima per la construcció 

d’habitatges és de 3Ha. quan la unitat mínima en sòls de secà hauria de ser 
de 4,5 Ha. i de 1,25 en regadiu, tal com estableix el Decret 169/83 d’Unitats 
Mínimes de Conreu. 

 
c) L’emplaçament i el tipus de construcció d’utilitat pública i interès social 

hauria d’estar condicionat 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.  

 
d) En sòl agrícola s’hauria d’evitar la construcció de noves explotacions 

ramaderes. Solament s’hauria de permetre l’ampliació en un 20% de les 
actualment existents, sense sobrepassar les 200 unitats ramaderes (U.R.) i 
les construccions agrícoles auxiliars i hivernacles, tal i com s’especifica en el 
planejament de Maçanet de la Selva.  

 
e) Pel que fa a l’ampliació dels habitatges existents, sempre i quan encara 

estiguin vinculats a l’activitat agrícola i/o forestal, s’hauria de permetre 
l’ampliació en un 20% del total del seu volum.  

 
f) En tot l’espai no s’hauria de permetre la instal�lació de cap tipus de tanca, 

excepte aquelles que siguin vegetals o d’un sòl travesser de fusta aguantat 
sobre suports també de fusta i, situades en sòl agrícola i delimitant 
únicament els patis de les edificacions i explotacions existents.  

 
g) Tal i com s’estableix al municipi de Maçanet, per l’obtenció de llicències per 

qualsevol dels usos permesos, s’hauria de presentar un estudi d’impacte 
ambiental i paisatgístic que justifiqui la correcta implantació en l’entorn.  

 
h) Es considera que els 5 m. situats a banda i banda dels marges que delimiten 

el curs d’aigua haurien de ser exclusivament per a ús públic i haurien de 
quedar explícitament prohibida qualsevol tipus de transformació incloses les 
plantacions lineals de planifolis. La franja de policia i protecció hauria de ser 
de 100 m d’ample i la zona inclosa al sistema hidrogràfic on hi resta 
prohibida l’edificació seria de 25 metres a banda i banda del marge que 
delimita el curs d’aigua. 
 

 



 

 

 


